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Kúpna zmluva 
uzavretá v zmysle §409 a nasled. Obchodného zákonníka 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Názov: RAJO a.s. 

Sídlo:   Studená 35, 823 55 Bratislava 

Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B 

Zastúpený - Mgr. Zuzana  Stanová -  člen predstavenstva 

  Drahoslav Bošanský - prokurista 

IČO:     31329519 

DIČ:     202 032 862 9 

IČ pre DPH:SK 2020328629 

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Bratislava 

č.ú.       2629340183/1100 

Príslušný DÚ: DU VD,Radlinského 37,817 73 Bratislava 15 

 

ďalej ako predávajúci 

 

 

a 

 

Názov:  Obec Kluknava – Materská škola Kluknava 

 

Sídlo:  Kluknava 190      PSČ: 053 51 

 

Miesto odberu  tovaru:: ŠJ –  MŠ Kluknava 190 

 

Zastúpený: Ing. Štefan Kováč, starosta obce 

 

IČO:  00329274 

 

DIČ: 2021331477 

 

Číslo bank. účtu (IBAN) : 3411983009/5600 

 

Telefón, kontaktná osoba: 0918 999 298, Adriana Martiníková, vedúca ŠJ 

 

ďalej ako kupujúci 

 



- 2 - 

Interné informácie RAJO, a.s. pre registráciu zákazníka                                                    

Obchodný zástupca Area manager   Hierarchia 

Splatnost   Zberná faktúra   Rozvozná linka   

Odberateľské číslo 26180   

 

čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar na základe objednávky, ktorá bude 

obsahovať presné dispozície kupujúceho tykajúce sa špecifikácie množstva a druhu 

dodávaného tovaru. 

2. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 

 

 

čl. II 

Vznik kúpnej zmluvy 

 

1. Kúpna zmluva vzniká odovzdaním tovaru kupujúcemu, alebo podpísaním tejto kúpnej 

zmluvy. Pri objednávke prostredníctvom telefónu, telegramu alebo faxu je tento úkon 

kupujúceho t.j. telefonická objednávka, telegram alebo faxová správa, návrhom na 

uzavretie zmluvy a okamihom prevzatia tovaru kupujúcim a podpísaním dodacieho listu 

alebo faktúry, ktorá má všetky náležitosti dodacieho listu, vzniká kúpna zmluva. 

2. Predávajúcemu vzniká právo na základe dodacieho listu alebo faktúry obsahujúcej všetky 

náležitosti dodacieho listu, ktorá bola kupujúcim podpísaná a potvrdená odtlačkom 

pečiatky, žiadať o úhradu kúpnej ceny za dodaný tovar. 

3. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar /vrátane telefonickej objednávky/ v dohodnutom 

čase, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny 

neprevzatého tovaru. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody podľa 

§373 a nasled. Obchodného zákonníka. 

 

 

čl. III 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Predávajúci predáva za cenu, ktorá je platná v čase odovzdania tovaru kupujúcemu             

a predávajúci ju uvedie na dodacom liste a faktúre. Predávajúci informuje kupujúceho        

o zmene ceny priebežne formou písomného oznámenia. 

2. Faktúra vystavená predávajúcim obsahuje tieto údaje: číslo faktúry, označenie: daňový 

doklad, názov, adresu, IČO, DIČ predávajúceho, názov, adresu, IČO, DIČ, odberateľské 

číslo kupujúceho, číslo dodacích listov, dátum zdaniteľného plnenia, dátum vystavenia 

fakúry, spôsob úhrady, splatnosť, číslo tovaru, množstvo tovaru, kúpnu cenu - uvedenú ako 

základ a osobitne určenú daň z pridanej hodnoty. Takto vystavená faktúra je splatná            

v lehote uvedenej na faktúre a kupujúci je povinný kúpnu cenu uhradiť v lehote určenej na 

faktúre. Splatnosť faktúry je 14 dní.  

3. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený 

požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania a zároveň zastaviť ďalšie dodávky tovaru až do uhradenia dlžnej 
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sumy. Po uhradení dlžnej sumy je predávajúci oprávnený dodávať ďalší tovar kupujúcemu 

len za platby vykonávané v hotovosti. 

4. Peňažný záväzok realizovaný prostredníctvom banky je splnený pripísaním dlžnej sumy na 

účet predávajúceho, pričom riziko oneskorenia platby nesie kupujúci. Peňažný záväzok 

realizovaný prostredníctvom pošty je splnený vyplatením dlžnej sumy predávajúcemu. Ako 

variabilný symbol platby je kupujúci povinný uviesť číslo dlžnej faktúry. 

 

 

čl. IV 

Dodacie podmienky 

 

1. Dohodnutým miestom plnenia je miesto odberu uvedené v identifikačných údajoch 

kupujúceho v tejto zmluve. 

2. Predávajúci zodpovedá za akosť tovaru v rozsahu, ktorý je stanovený príslušnou normou 

pre jednotlivé druhy  dodávaných výrobkov. 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že na vystavenom dodacom liste budú deklarované nielen údaje    

o množstve, druhu a balení dodávaného výrobku, ale aj počet dodaných a vrátených obalov. 

4. Predávajúci je oprávnený priebežne kontrolovať počet dodaných a vrátených obalov            

u kupujúceho. Ak pri kontrole zistí rozdiel je predávajúci oprávnený vyfaktúrovať 

kupujúcemu nevrátené obaly v cene: 

 
    a/    2,99 €  za prepravku    ( 90,-Sk)   

     b/    9,96  €   za paletu         (300,-Sk)   

     c/  99,58  €   za paletu  na  kolieskach      ( 3.000,-Sk)   

     d/    3,32  €   za vedro   ( 100,-Sk)   

 

             konverzny kurz    1 € =  30,126 Sk 

  

     Kupujúci je povinný uhradiť nevrátené obaly  v lehote splatnosti uvedenej na faktúre     

vystavenej predávajúcim.  

5. Kupujúci sa stáva vlastníkom dodaného tovaru prevzatím. Skutočnosťou deklarujúcou 

prevzatie tovaru je potvrdenie dodacieho listu. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho 

nebezpečenstvo poškodenia a straty tovaru. 

6. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar od predávajúceho resp. od zmluvného dopravcu 

predávajúceho na dohodnutom mieste plnenia. Pri prevzatí dodávky je oprávnený zástupca 

kupujúceho povinný podpísať dodací list vystavený predávajúcim a potvrdiť ho odtlačkom 

pečiatky kupujúceho. 

 

 

 

čl. V 

Reklamácie 

 

1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať : 

    - či počet a druh dodaných výrobkov súhlasí s údajmi uvedenými na dodacom liste; 

    - nepoškodenosť obalu; 

    - úplnosť tovaru; 

- či tovar nevykazuje zrejmé vady. 

2. Ak kupujúci zistí na tovare zrejmé vady, je povinný ihneď pri prevzatí tovaru spísať 

reklamačný  protokol. Reklamačný  protokol musí byť potvrdený oprávneným zástupcom 

dopravcu, ktorý dodávaný tovar odovzdáva. V prípade nočnej dodávky tovaru je kupujúci 
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povinný spísať reklamačný protokol do 24 hodín od dodania tovaru. Takto vyhotovený 

reklamačný protokol v 2 exemplároch  je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu bez 

zbytočného odkladu, najneskôr deň nasledujúci po jeho vyhotovení. Jeden exemplár 

reklamačného protokolu je kupujúci povinný odovzdať oprávnenému zástupcovi dopravcu. 

 

 

3. V reklamačnom protokole  je kupujúci povinný uviesť nasledovné skutočnosti: 

    - názov a sídlo odberateľa 

    - odberateľské číslo pridelené kupujúcemu 

    - druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom reklamácie 

    - popis vady tovaru / podľa rozdelenia uvedeného v reklamačnom  liste/ 

    - dátum výroby tovaru 

    - termín dodávky 

    - číslo dodacieho listu 

 

4. V prípade vady týkajúcej sa množstva tovaru, nie je kupujúci ani oprávnený zástupca 

dopravcu vykonávať opravy v dodacom liste ani vo faktúre. Ak je reklamácia odôvodnená, 

je predávajúci povinný vystaviť na chýbajúci tovar dobropis alebo odpočet k faktúre. 

5. V prípade iných zjavných vád /napr. poškodený tovar a ďalšie podľa reklamačného  listu/ je 

kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu tým istým vozidlom, ktoré tovar dodalo, 

resp. v prípade nočnej dodávky tak urobí pri nasledujúcej dodávke. 

6. Ak v záručnej dobe kupujúci zistí na tovare skryté vady, je povinný uplatniť reklamáciu 

okamžite po zistení vady. 

7. V prípade skrytej vady je kupujúci povinný vyhotoviť reklamačný protokol bez zbytočného 

odkladu a doručiť ho predávajúcemu najneskôr v deň nasledujúci po zistení vady a zároveň 

v tej istej lehote oznámiť zistenie skrytej vady určenému obchodnému zástupcovi 

predávajúceho. Obchodný zástupca predávajúceho je povinný vykonať v prítomnosti 

kupujúceho obhliadku vadného tovaru a o výsledku obhliadky písomne informovať 

predávajúceho, ktorý rozhodne o oprávnenosti reklamácie. 

8. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré kupujúci neuplatnil včas a spôsobom stanoveným 

v reklamačnom liste , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

9. V prípade neuznanej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo reklamovaný tovar 

nevrátiť kupujúcemu. 

 

 

čl. VI 

Iné dojednania 

 

1. Kupujúci je povinný akúkoľvek zmenu v identifikačných údajoch uvedených v tejto 

zmluve, ktorá nastane po jej podpise, bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Ak 

v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti kupujúcemu vznikne škoda, zodpovedá za ňu 

kupujúci predávajúcemu ako aj za inú škodu. Rovnako zodpovedá kupujúci aj za škodu 

vzniknutú predávajúcemu v dôsledku uvedenia nepravdivých údajov pri uzavretí zmluvy. 

2. V prípade, že kupujúceho pri úkonoch, na ktoré je povinný resp. oprávnený podľa zmluvy, 

zastupuje iná osoba, je zástupca kupujúceho povinný predložiť predávajúcemu 

splnomocnenie na tieto úkony s notársky overeným podpisom, ako aj podpisový vzor 

splnomocnených osôb. 

3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že budú v jednotlivých prevádzkach kupujúceho 

uskutočňovať samostatné predajné akcie zamerané na reklamu jednotlivých výrobkov 
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značky RAJO a ďaľšieho sortimentu predávajúceho. V záujme ďalších opatrení na podporu 

predaja poskytne predávajúci kupujúcemu reklamný a propagačný materiál           o 

ponúkaných výrobkoch a kupujúci je povinný oboznámiť s ním primeraným spôsobom 

zákazníkov vo svojich predajniach.                         

                          

      

 

čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu  určitú, od 2.9.2014 do 30.6.2015. Dohodnutá výpovedná 

lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynuť prvým dňom mesiaca nasledujúceho 

po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strany. 

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným 

zákonníkom. 

4. Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom. 

 

 

 

V Bratislave dňa:  __.__. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                                                 __________________________ 

predávajúci                                                                               kupujúci                                                                                     

Mgr.Zuzana Stanová  

člen  představenstva 

Drahoslav Bošanský 

prokurista 


