
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ TOVAROV 

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

1. Zmluvné strany 

 

1.1.   Obchodné meno:   Spojená škola, Školská 535/5, Lendak 

Sídlo:     Školská 535/5, 05907 Lendak Zmluvné strany 

IČO:     36158917 

Zápis:     Zriaďovacia listina 

DIČ:     2021323766 

IČ DPH:    neplatca 

Štatutárny orgán:   PaeDr. Mária Budzáková 

(ďalej len „odberateľ”) 

 

1.2.     Obchodné meno:   VIDAGLOB, s. r. o. 

Sídlo:     Partizánska 802/43 059 07 Lendak 

IČO:     52579719 

Zápis: 16. augusta 2019, Obchodný register Okresného 

súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 38814/P 

DIČ: 2121072536 

IČ DPH: SK2121072536 

podľa §4 

Štatutárny orgán: Dušan Vida, Lendak 

(ďalej len „dodávateľ”) 

 

2. Preambula 

2.1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy – Spotrebný materiál pre opravy 

a údržbu – 2021 – použil postup verejného obstarávania priamym zadaním z databázy 

spoľahlivých dodávateľov, s ktorými má škola dobré skúsenosti,  alebo na ktorých má 

k dispozícii dobré referencie. 

2.2. Názov zákazky: Spotrebný materiál pre opravy a údržbu – 2021. 

3. Predmet rámcovej  zmluvy 

3.1. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodávať pre kupujúceho spotrebný 

materiál pre opravy a údržbu.  

3.2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu.  



3.3. K plneniu zmluvy bude dochádzať na základe písomných objednávok. Aktuálne 

požadované množstvo tovaru bude konkretizované v objednávkach. Objednávky sa 

budú uplatňovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.  

Predávajúci je uzrozumený so skutočnosťou, že množstvo odobratého tovaru sa bude 

odvíjať od potrieb kupujúceho po dobu trvania tejto zmluvy, ktoré sú v čase podpisu 

tejto zmluvy pre kupujúceho z dlhodobého hľadiska nepredvídateľné. Z uvedeného 

dôvodu si kupujúci vyhradzuje právo určiť presné množstvo tovaru, ktorý mu má byť 

dodaný zo strany predávajúceho, a to na základe samostatných objednávok.  

4. Miesto, čas a spôsob plnenia 

4.1. Miesto dodania tovaru: Spojená škola, Školská 535/5, Lendak 

4.2. Kupujúci bude objednávky predkladať osobne na základe potrieb. 

4.3. Tovar prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie dodávky potvrdí 

svojím podpisom na dodacom liste. 

5. Cena, platobné podmienky 

5.1. Cena tovaru je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v eurách.  

5.2. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

5.3. Cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu až po 

prevzatí tovaru na základe potvrdených dodacích listov a predložených faktúr so 14 

dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu (podmienkou 

preplatenia faktúry je doloženie dodacieho listu potvrdeného zodpovedným 

zamestnancom kupujúceho, ktorý tovar prevzal). 

5.4. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje alebo neúplné údaje, kupujúci 

je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku 

opraviť, alebo vystaviť novú a lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia 

faktúry bez nedostatkov.  

5.5. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným 

splnením jeho záväzku.  

 

6. Nadobudnutie vlastníckeho práva 

6.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením ceny tovaru 

v zmysle jednotlivých faktúr. 

6.2. Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na 

kupujúceho.  

  



 

7. Zodpovednosť za chyby tovaru 

7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa 

platných noriem na dodaný tovar a podľa tejto zmluvy poskytuje záruku po dobu 

minimálne 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak výrobca neurčil inak.  

7.2. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať tovar bez zrejmých chýb.  

7.3. Kupujúci je povinne písomne oznámiť skryté chyby a zrejmé chyby nezistené pri 

preberaní tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do 

konca dohodnutej záručnej lehoty. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť 

k reklamácii najneskôr do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude  

to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.  

 Oznámenie o chybách tovaru musí obsahovať:  

- číslo objednávky 

- popis chyby. 

7.4. Uznané reklamované chyby predávajúci odstráni spôsobom podľa bodu 7.6. najneskôr 

do 5 dní po uznaní chyby.  

7.5. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nevhodným skladovaním. 

7.6. Kupujúcemu vyplývajú z chýb tovaru nároky na: 

 - bezplatnú výmenu poškodených tovarov za nové, 

 - náhradu vzniknutej škody, 

Pričom voľbu spôsobu uplatnenia nároku kupujúceho oznámi kupujúci predávajúcemu 

v písomnej reklamácii. 

7.7. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú účastníci zmluvy 

postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

 

8. Obaly, balenie, doklady 

 

8.1  Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 

prepravy. 

8.2. Tovar bude dodaný spolu s dodacím listom. 

 

 

9. Zmluvné pokuty 

 

 

9.1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, zaplatí predávajúci 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny bez DPH nedodaného 

tovaru za každý aj začatý deň omeškania. 

9.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo požadovať 

od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy bez DPH za každý aj 

začatý deň omeškania. 

9.3. V prípade neodstránenia chybného plnenia v dohodnutom termíne, má kupujúci právo 

požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny chybného 

plonenia vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.  



 

 

 

 

10. Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma účastníkmi zmluvy a účinnosť 

nasledujúci deň po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. Táto zmluva 

platí do 31.12.2021, alebo do vyčerpania finančného limitu podľa školskej IS č.  

01/2019 o postupe zadávania zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou 

a bežne dostupných podlimitných zákaziek  článok 3, ods. 3.2., podľa toho, čo nastane 

skôr. 

10.2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že rámcová zmluva môže zaniknúť pred uplynutím 

dohodnutej doby a to vypovedaním zmluvy ktorýmkoľvek účastníkom rámcovej 

zmluvy. Výpovedná lehota podľa tohto bodu je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhému 

účastníkovi rámcovej zmluvy.  

10.3. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané formou dodatkov k tejto 

zmluve po ich odsúhlasení oboma účastníkmi zmluvy. Takéto dodatky budú tvoriť 

nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

10.4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane jeden 

rovnopis a predávajúci jeden rovnopis. 

10.5. Účastníci sa dohodli, že na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

10.6. Účastníci uzatvárajúci túto zmluvu prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním 

prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, 

vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť 

zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Lendaku, dňa 19.04.2021 V Lendaku, dňa 19.04.2021 

 

 

 

_______________________________ 

           riaditeľka školy 

              objednávateľ 

 

 

______________________________ 

 

                    dodávateľ 

 


