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R Á M C O V Á   Z  M  L  U  V  A   N A   D O D Á V K U    T O V A R O V 
  uzatvorená podľa § 409 a násl. Zák. č. 513/1991Zb. v znení neskorších predpisov  

(Obchodný zákonník) 

 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:                      Vodárenská spoločnosť Hlohovec ,s.r.o. 
Sídlo:                      Šafárikova 30,920 01 Hlohovec 
Zápis:       v Obchodnom registri, Okresného súdu v Trnave,  

oddiel Sro, vložka č.  14263/T  
Zastúpenie:       
- vo veciach zmluvných:     Ing. Beatrix Kopcová, konateľka spoločnosti                                   
-vo veciach technických:  Ing. Marcel Balko 

Ing. Miloš Krajčovič 
Bankové spojenie:    UniCredit Bank, a.s. 
Číslo účtu:   12 9827 7006/1111 
IBAN:                             SK60 1111 0000 0012 9827 7006 
SWIFT kód:                   UNCRSKBX 
IČO:                           36 255 556  
IČ DPH:                     SK2020173705 
 
- ďalej ako „objednávateľ“ alebo „kupujúci“ 
 
Dodávateľ:               Mar-Po, spol. s r.o. 
Sídlo:                             Oslobodenia 775/22,922 03 Vrbové 
Zápis:    v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, 

oddiel Sro, vložka č.35501/T          
Zastúpenie :    
- vo veciach zmluvných:        Marián Potrok, konateľ spoločnosti   
- vo veciach technických:     Marián Potrok                                                                           
Bankové spojenie:              Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu:             5067988976/0900 
IBAN:                                      SK97 0900 0000 0050 6798 8976 
SWIFT kód:                            GIBASKBX 
IČO :              48 057 851 
IČ DPH :             SK 2120037194 
 
- ďalej ako „dodávateľ“ alebo „predávajúci“ 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu zmluvných strán pri uzatváraní jednotlivých 

kúpnych zmlúv na dodávku tovarov – vodárenského materiálu medzi objednávateľom a 
dodávateľom, ktoré sú ďalej v tejto zmluve bližšie špecifikované a ktoré budú uzavreté 
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počas účinnosti tejto zmluvy a tiež úprava niektorých obchodných podmienok platných pre 
takto uzavreté jednotlivé kúpne zmluvy. 

2. Táto zmluva sa vzťahuje na všetky jednotlivé kúpne zmluvy, ktoré budú uzavreté počas 
účinnosti tejto zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom a ktorých predmetom bude 
tovar špecifikovaný v jednotlivých cenových ponukách dodávateľa. 

 
Čl. III 

Predmet kúpy a spôsob uzatvárania jednotlivých kúpnych zmlúv. 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú počas účinnosti tejto zmluvy uzatvárať jednotlivé kúpne 
zmluvy v podobe objednávok, ktorých predmetom bude dodanie tovaru – vodárenského 
materiálu určeného pre opravy a údržbu vodovodov, kanalizácií a ich prípojok, ktorým budú 
niektoré položky zo sortimentu predávajúceho, ktoré: 
1.1. budú považované za „materiály na opravu porúch“. Tento materiál dodávateľ ocení 

v cenovej ponuke a bezodplatne poskytne objednávateľovi na sklad.  Materiál na 
opravu porúch bude uskladnený po dobu platnosti cenovej ponuky na sklade 
odberateľa.   

1.2. budú považované za „bežný materiál“. Tento materiál dodávateľ ocení v cenovej 
ponuke do 24 hodín a dodá do 7 pracovných dní od vstavenia objednávky 
objednávateľom. 

1.3. budú považované za „neštandardný materiál“. Tento materiál dodávateľ ocení 
v cenovej ponuke, pričom v ponuke uvedie záväznú dobu dodania neštandardného 
materiálu. Za neštandardný materiál sa považuje materiál, ktorý je vyrábaný alebo 
nastavovaný na základe požiadaviek odberateľa, alebo má neštandardné rozmery, 
alebo jeho použitie nie je bežné. Za neštandardný materiál možno považovať aj 
materiál s dobou dodania presahujúcou lehotu jeden mesiac. 

2. Jednotlivé kúpne zmluvy na dodávku tovaru, ktoré sú považované za „materiály na opravu 
porúch“ budú uzatvárané tak, že objednávateľ zašle dodávateľovi písomnú objednávku na 
spotrebovaný materiál z poskytnutého materiálu na sklad. Dodávateľ sa zaväzuje dodať 
materiál rovnakej akosti a množstva ako spotrebovaný materiál na sklad odberateľa do 
dvoch pracovných dní.  

3. Jednotlivé kúpne zmluvy na dodávku tovaru ktoré sú považované za „bežný materiál“ a 
„neštandardný materiál“ budú uzatvárané tak, že objednávateľ zašle dodávateľovi písomnú 
objednávku.  

4. Každá cenová ponuka musí obsahovať názov a množstvo tovaru, termín plnenia, miesto 
plnenia, dátum, meno a podpis zodpovedného zamestnanca a telefonický kontakt. 

5. Každá objednávka musí obsahovať odvolanie na rámcovú kúpnu zmluvu, názov a množstvo 
požadovaného tovaru, požadovaný termín plnenia, miesto plnenia, dátum, meno a podpis 
zodpovedného zamestnanca a telefonický kontakt.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka sa považuje za akceptovanú predávajúci, ak tento 
do 24 hodín od  doručenia objednávky,  nedoručí kupujúcemu písomné vyhlásenie, že tovar 
uvedený v objednávke nie je schopný dodať. Márnym uplynutím doby 24 hodín od doručenia 
objednávky kupujúceho predávajúcemu sa považuje jednotlivá kúpna zmluva na dodávku 
tovarov za uzavretú. Ak bol tovar dodaný kupujúcemu pred uplynutím doby 24 hodín po 
doručení objednávky, má sa za to, že bola jednotlivá kúpna zmluva uzavretá momentom 
dodania tovaru kupujúcemu, ak bol tento dodaný v súlade s objednávkou kupujúceho.  

7. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar objednaný v súlade s bodom 1 tohto článku 
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a kupujúci je zaň povinný zaplatiť  kúpnu cenu určenú ako násobok jednotkových cien 
uvedených v predložených cenových ponukách. Ak v cenových ponukách alebo v objednávke 
kupujúceho nebude uvedené, či ide o cenu s alebo bez DPH, má sa za to, že ide o cenu 
vrátane DPH.  

8. Objednávateľ nie je povinný zakúpiť tovary považované za „materiály na opravu porúch“, 
ktoré boli poskytnuté bezodplatne na sklad objednávateľa, je ich však povinný vrátiť 
dodávateľovi. 

9. Objednávateľ nie je povinný zakúpiť jednotlivé druhy tovarov tvoriacich predmet zmluvy. 
 

 
Čl. IV 

Miesto a spôsob plnenia 
 

1. Miestom dodania tovaru a služieb sa rozumie sídlo kupujúceho uvedené v Čl. I tejto zmluvy 
ak sa zmluvné strany nedohodli inak. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v dobe  uvedenej v objednávke. Ak v objednávke nie 
je uvedená doba dodania, má sa za to, že ide o dobu sedem dní od doručenia objednávky 
predávajúcemu. 

3. Za zodpovedného zamestnanca sa považuje osoba oprávnená podpisovať písomné 
objednávky za kupujúceho. Túto osobu oznámi kupujúci predávajúcemu na jeho žiadosť. 

 
Čl. V 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena tovaru v predkladaných cenových ponukách je určená dohodou zmluvných strán 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. Cena tovarov je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú časť tejto zmluvy. 

2. Zmena zákonnej sadzby DPH sa nepovažuje za zvýšenie resp. zníženie ceny tovaru a služieb. 
3. Za účelom kúpy tovarov a/alebo služieb neposkytuje kupujúci predávajúcemu žiadne 

preddavky. 
4. Jednotlivé faktúry predávajúceho musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Prílohou 

faktúr musia byť dodacie listy podpísané zodpovedným zamestnancom kupujúceho.  
5. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude účtovať kúpnu cenu za tovar a služby 

dodané na základe jednotlivých kúpnych zmlúv (samostatných objednávok),   
6. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť kúpnej ceny je 30 dní od doručenia faktúry 

kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru na kúpnu cenu najskôr do 15 dní odo 
dňa kedy došlo k prebratiu tovaru. 

 
Čl. VI 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 
 

1. Predávajúci poskytuje na všetok dodaný tovar a služby záručnú dobu dva roky. V prípade, že 
výrobca tovaru poskytuje na dodaný tovar a službu dlhšiu záručnú dobu, je záručnou dobou 
záručná doba určená výrobcom. Prípadné vypovedanie tejto zmluvy nemá vplyv na 
existenciu práv kupujúceho vyplývajúcich z vád tovaru dodaného na základe jednotlivých 
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kúpnych zmlúv uzavretých počas účinnosti tejto rámcovej kúpnej zmluvy. 
2. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude dodaný v požadovanom množstve, 

kvalite a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva a že počas záručnej doby bude mať také 
vlastnosti, aby bol spôsobilý na použitie na obvyklý účel, na ktorý sa takýto tovar spravidla 
používa.  

3. Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, kvalite a vyhotovení stanovených touto 
zmluvou, technickými normami, predpismi, ako aj v zmluve stanovenými požiadavkami 
kupujúceho. 

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád tovaru, že počas záručnej doby má kupujúci právo 
na  výmenu vadného tovaru za nový tovar. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak kupujúci uplatní u predávajúceho práva z vád 
dodaného tovaru (reklamácia) a predávajúci v lehote 30 dní od uplatnenia vád tovaru 
neoznámi písomne kupujúcemu, či reklamáciu uznáva alebo nie, má sa za to, že reklamáciu 
uznal. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje aj porušenie 
ustanovenia bodu 4 tohto článku v 3 prípadoch reklamácie. 

 
Čl. VII 

Doručovanie 
 

1. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené 
písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne lebo zaslané poštou, ak v tejto zmluve 
nie je uvedené inak. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana zašle poštou akúkoľvek písomnosť 
druhej zmluvnej strane a túto jej nie je možné doručiť na jej adresu uvedenú v tejto zmluve 
alebo na adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane, písomnosť sa považuje po 
troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky odosielajúcej zmluvnej strane za doručenú, a 
to aj vtedy, ak sa druhá zmluvná strana o tom nedozvie. 

 
Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť jednostranným právnym 
úkonom jednej zo zmluvných strán v prípadoch uvedených v zákone a aj v prípade 
podstatného porušenia tejto zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve. 

2. V prípade, že v tejto zmluve nie je dojednané inak, riadia sa zmluvné strany príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Obsah zmluvy môže byť zmenený len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomne 
formou číslovaných dodatkov. 

4. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú aj na 
právnych nástupcov.  

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobudne dňom po dni jej zverejnenia. 

6. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu trvania 48 mesiacov. Túto zmluvu je možné vypovedať 
písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany doručenou druhej zmluvnej strane a to z 
akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 2 mesiace. Táto zmluva 
sa vzťahuje na všetky jednotlivé kúpne zmluvy, ktoré boli uzavreté počas jej účinnosti. 
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7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden 
exemplár.  

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, bez nátlaku alebo za nápadne 
nepriaznivých podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že si zmluvy prečítali, porozumeli 
jej a súhlasia s jej obsahom. Na znak súhlasu sa k zobrazeniu obchodných mien spoločností 
pridáva vlastnoručný podpis. 

 
 
Za predávajúceho:     Za kupujúceho: 
 
Vo Vrbovom, dňa 22.6.2021    V Hlohovci, dňa 22.6.2021 
 
 
 
 
 
____________________________   ________________________________ 
                Marián Potrok           Ing. Beatrix Kopcová 
             Mar-Po, spol. s r.o.    Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 
                      konateľ        konateľka 
 
 


