
ZMLUVA 

O OBCHODNÝCH A DODÁVATEĽSKÝCH PODMIENKACH 
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA  

uzavretá  podľa § 269 ods. 2 a ods. 3 v spojení s § 409 a násl. Obchodného zákonníka 

_______________________________________________________________________________ 
 

Čl. I. 

Zmluvné strany  

 

1.1 Predávajúci :    Wintex s.r.o. 
                              Sídlo : Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou 
                                 IČO : 31700438 

                                 DIČ : 2020528037 

                                 Osoba oprávnená jednať vo veci zmluvy : Ing. Juraj Gdovin 

 

1.2 Kupujúci :        Obec Zámutov 
                                 IČO : 00332968, DIČ : 2020631943 

                                 v zastúpení :  Stanislav Duda, starosta obce 

                                 Sídlo : Obecný úrad Zámutov č. 434, PSČ : 094 15 

                                           Tel/fax : +421 4496301 

                                           E mail : zamutov@zamutov.sk 

                                            

uzatvárajú túto zmluvu : 

Čl. II.  

Predmet a účel zmluvy  
 

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je sortiment tovarov (pracovná obuv) dodávaných kupujúcemu na 

základe jeho objednávky s tým, že  sortiment dodávaných tovarov spolu  so stanovením ceny za 

jednotlivé druhy tovaru  bude tvoriť prílohu tejto zmluvy. Účelom zmluvy je úprava podmienok 

predaja a kúpy pri dodávkach daného predmetu plnenia. 

  

Čl. III.  

Miesto plnenia  

 
3.1    Miestom plnenia je sídlo  zariadenie predávajúceho – sklad (adresa ako v bode 1.1)  

3.2   V prípade, že kupujúci po dohode s predávajúcim preberie tovar v zariadení kupujúceho, je miestom 

plnenia  sídlo kupujúceho. 
 

Čl. IV. 

 Čas plnenia – doba trvania zmluvy  
 

4.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú,  do 31. decembra 2019 

4.2 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť pred týmto termínom iba písomnou 

dohodou oboch zmluvných strán tejto zmluvy, alebo okamžitým odstúpením od tejto zmluvy 

v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon (ustanovenia § 344 a násl. Obchodného zákonníka). Čas plnenia 

je daný jednotlivými dodávkami tovaru realizovanými na základe objednávok kupujúceho počas doby 

trvania zmluvy. 

 

Čl. V.  

Objednávacie podmienky   
 

5.1 Konkrétny predmet, množstvo a čas plnenia musia byť zo strany kupujúceho spresnené osobne alebo 

písomne, faxom, telefonicky, e-mailom. 

   

 



Čl. VI.  

Dodací list  

 
6.1 Povinnosťou predávajúceho je pri dodávke tovaru odovzdať kupujúcemu dodací list minimálne 

s náležitosťami ako je obchodné meno + IČO a DRČ predávajúceho a kupujúceho, názov tovaru, 

množstvo.  

6.2 Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou na DL. Zoznam  osôb 

oprávnených za kupujúceho preberať dodaný tovar dodá kupujúci predávajúcemu pri podpise tejto 

zmluvy. 

Čl. VII. 

Akosť predmetu plnenia  

 

7.1 Predávajúci sa zaväzuje tovar dodávať v kvalite podľa platných STN. 

7.2 Prípadné reklamácie vadného tovaru sa riešia podľa ustanovení § 436 a násl. Obchodného zákonníka. 

7.3 Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté na dodanom tovare v prevádzke kupujúceho. 

7.4 Vadné plnenie časti fakturovanej dodávky tovaru nie je dôvodom na nezaplatenie faktúry, resp. jej 

časti. Takýto prípad bude riešený dobropisom k faktúre po vybavení reklamácie v prípade jej uznania 

predávajúcim. 
 

Čl. VIII.   

Cena predmetu obstarávania  
 

8.1 Celková cena pri jednotlivých dodávkach predmetu plnenia, bude vychádzať z ceny jednotlivých druhov 

tovarov (s DPH) stanovených v prílohe  zmluvy (v zmysle  ponuky uchádzača stanovenej vo verejnom 

obstarávaní). 

8.2 Cena podľa predchádzajúceho bodu bude stanovená dohodou oboch zmluvných strán ako cena 

maximálna, zahŕňajúca všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu plnenia; táto cena bude platná 

počas celej doby trvania zmluvy. 

 

Čl. IX.  

Platobné podmienky   
 

9.1 Kupujúci uhradí cenu tovaru formou bankového prevodu na účet predávajúceho na základe vystavenia 

faktúry samostatne za každú dodávku. Doba splatnosti faktúr je 14 dní.  

9.2 Cena tovaru sa považuje za uhradenú včas, ak príslušnú sumu kupujúci na účet predávajúceho 

prevedie najneskôr v posledný deň splatnosti uvedený v príslušnej faktúre 

 

Čl  X.  

Záverečné ustanovenia 
  

10.1   Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu  oboma zúčastnenými stranami. Účinnosť zmluvy je daná 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení na web stránke obce Zámutov. 

10.2  Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

10.3  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha obsahujúca sortiment tovarov predmetu plnenia so 

stanovením ceny;  sortiment stanovený v prílohe je možné rozšíriť podľa potrieb a možnosti oboch 

zmluvných strán na základe obojstrannej dohody; za takúto dohodu, resp. akceptovanú dohodnutú 

cenu bude považovaná cena uvedená v dodacom liste, ktorá bude  vychádzať z ponukového listu 

predávajúceho. 

10.4  Predávajúci si vyhradzuje právo zámeny objednaného tovaru za tovar tej istej kvality , druhu 

a sortimentu podľa stavu zásob, pokiaľ kupujúci v objednávke zámenu neoznačí. 

10.5 Táto zmluva je  vypracovaná v dvoch vyhotoveniach – rovnopisoch, z ktorých predávajúci i kupujúci   

obdrží  jedno vyhotovenie. 

 

V Zámutove, dňa  28.01. 2019 

                              

.......................................                            ......................................... 

                                                                    za predávajúceho                                         Stanislav Duda 
                             za kupujúceho  



 

 

PRÍLOHA K ZMLUVE 
O OBCHODNÝCH A DODÁVATEĽSKÝCH PODMIENKACH UZATVORENEJ DŇA 28.01. 2019 

_______________________________________________________________________________ 
Zmluvné strany  

 

Predávajúci :          Wintex s.r.o. 
                              Sídlo : Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou 
                                 IČO : 31700438 

                                 DIČ : 2020528037 

                                 Osoba oprávnená jednať vo veci zmluvy : Ing. Juraj Gdovin 

 

Kupujúci :              Obec Zámutov 
                                 IČO : 00332968, DIČ : 2020631943 

                                 v zastúpení :  Stanislav Duda, starosta obce 

                                 Sídlo : Obecný úrad Zámutov č. 434, PSČ : 094 15 

                                           Tel/fax : +421 4496301 

                                           E mail : zamutov@zamutov.sk 

 

Sortiment tovarov dodávaných predávajúcim s uvedením jednotkovej ceny 

 
P.č. Druh tovaru (názov OOPP) MJ Jednotková cena s DPH (eur) 

1. Topánky pracovné ks 13,80 
2. Topánky pracovné zateplené NJ       ks 42 
3. Čižmy gumové ks 15,24 
4. Čižmy gumofilcové ks 20,04 
5. Biela obuv ks 14,58 
6. Vsuvky ks 14,04 
7. Softshelová obuv ks 33 

 
Cena je stanovená dohodou oboch zmluvných strán ako cena maximálna, zahŕňajúca všetky náklady 

súvisiace s realizáciou predmetu plnenia; táto cena bude platná počas celej doby trvania zmluvy. 

 
 

Vo Zámutove, dňa 28.01. 2019 

 

 

 

                .......................................                                             ......................................... 

                                                                                                          Stanislav Duda 
                     za predávajúceho                                                                 za kupujúceho  

 

 

 

 

 

 

 

 


