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Rámcová zmluva o dodaní tovaru  

č. 09/2017 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zmluva“) 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Krajská organizácia cestovného ruchu 

SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA  
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

IČO: 42238536 

DIČ: 2023655832 

IČ DPH: SK 2023655832 

Registrácia: registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR pod č. 25408/2012/3130 SCR 

Štatutárny orgán: Michal Sýkora, predseda 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK34 5600 0000 0025 2300 1001 

 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ: 

Názov: Mária Kapallová - KAPAP 

Sídlo: Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice 

IČO: 33 952 264 

DIČ: 1020745352 

IČ DPH: SK 1020745352 

Zapísaný v: živnostenskom registri Okresného úradu Prešov, číslo 

živnostenského registra: 707-11147 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 

IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 

  

(ďalej len ako „Dodávateľ“) 

 

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“) 

 

Objednávateľ je právnická osoba založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, 

ktorá podporuje a vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského kraja. 

Objednávateľ pri svojej činnosti zároveň využíva služby a činnosti, ktoré smerujú k podpore 

cestovného ruchu a zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov a predĺženiu ich pobytu na 

území Prešovského samosprávneho kraja. Objednávateľ svoju činnosť realizuje aj z projektu EÚ. 

Nákup kancelárskych potrieb bude realizovaný z projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu"), 

č. p. PLSK.01.01.00-SK-0016/16 v rámci Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. 

  

Dodávateľ v zmysle svojho oprávnenia na podnikanie sa zaoberá obchodnou činnosťou v oblasti 

papieru, kancelárskych potrieb, nábytku a textilu. Dodávateľ predložil Objednávateľovi 

najvýhodnejšiu ponuku na základe výzvy na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky 

s názvom ,,Nákup kancelárskych potrieb pre KOCR SVS“.  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Rámcovej zmluvy o dodaní 

tovaru: 
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Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy upravujú podmienky a spôsob realizácie predmetu 

Zmluvy, ktorým je záväzok: 

a) Dodávateľa dodať Objednávateľovi kancelárske potreby uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy 

(ďalej len ,,tovar“), ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy na miesto určenia 

Objednávateľa a previesť vlastnícke právo Dodávateľa k dodanému tovaru na Objednávateľa,  

b) Objednávateľa dodaný tovar od Dodávateľa prevziať a zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu za 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.  

 

2. Realizácia predmetu Zmluvy sa uskutoční na základe tejto Zmluvy podľa požiadaviek 

Objednávateľa, spôsobom a v rozsahu uvedenom v jednotlivých čiastkových zmluvách t.j. 

objednávkach Objednávateľa. 

 

3. Objednávateľ je oprávnený na základe tejto Zmluvy formou písomných objednávok adresovaných 

Dodávateľovi požadovať od Dodávateľa dodanie tovaru podľa aktuálnych potrieb Objednávateľa. 

 

4. Dodávateľ je povinný na základe tejto Zmluvy a jednotlivých písomných objednávok 

Objednávateľa, dodať Objednávateľovi nový a nepoužívaný tovar, v množstve, v termíne 

uvedenom v objednávke. 

 

Článok II 

Objednávky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ dodá Objednávateľovi tovar na základe písomnej 

objednávky.  

 

2. Písomnou objednávkou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie zaslanie objednávky Objednávateľa 

prostredníctvom emailu na emailovú adresu Dodávateľa, a to: kapap@kapap.sk 

 

3. Objednávka musí obsahovať:  

a) všetky identifikačné údaje Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy 

b) špecifikáciu objednaného tovaru  

c) množstvo objednaného tovaru 

d) lehotu, v ktorej má byť tovar dodaný (doba dodania) 

e) dátum vystavenia objednávky 

 

4. Dodávateľ je povinný potvrdiť objednávku Objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň po 

odoslaní objednávky Objednávateľom na emailovú adresu, z ktorej objednávka bola odoslaná 

a zároveň vždy aj na emailovú adresu: riaditel@severovychod.sk 

 

5. V prípade, ak Dodávateľ nepotvrdí objednávku v lehote uvedenej v bode 4. tohto Článku 

považuje sa objednávka za akceptovanú, pokiaľ Dodávateľ nepreukáže, že objednávka mu 

Objednávateľom nebola doručená. Za riadnu funkčnosť emailovej adresy Dodávateľa zodpovedá 

Dodávateľ.  

 

6. V mene Objednávateľa môže objednávku urobiť akákoľvek osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je 

oprávnená, resp. poverená v mene Objednávateľa takúto objednávku uskutočniť. Dodávateľ má 

povinnosť v prípade pochybností o správnosti objednávky kontaktovať Objednávateľa.  

 

Článok III 

Dodacie podmienky 

 

1. Miestom dodania tovaru je sídlo Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ 

Objednávateľ neuvedie v objednávke iné miesto dodania tovaru. 
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2. Dodávateľ zabezpečuje dopravu tovaru na miesto dodania tovaru na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo. 

 

3. Dodávateľ zabezpečuje na jeho náklady a nebezpečenstvo aj vyloženie tovaru v mieste dodania 

tovaru.  

 

4. Dodávateľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o dodaní tovaru t.j. najmä o čase dodania 

tovaru v súlade s bodom 5. tohto Článku najmenej 1 pracovný deň pred dodaním tovaru, a to na 

emailové adresy podľa bodu 4. Článku II Zmluvy. Dodávateľ dodá Objednávateľovi tovar v čase 

určenom v bode 5. tohto Článku, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne inak. 

 

5. Objednávateľ je oprávnený prebrať tovar v mieste dodania tovaru, a to v čase od 8:00 do 16:00 

hod. 

 

6. Dodávateľ zabezpečí tovar tak, aby bol dostatočne chránený pred poškodením pri manipulácii, 

preprave, vonkajšími vplyvmi a odcudzením. Náklady na balné znáša Dodávateľ. 

 

7. Prevzatie dodaného tovaru Objednávateľ potvrdí Dodávateľovi písomne na dodacom liste, pričom 

každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení dodacieho listu.  

 

Článok IV 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ dodá Objednávateľovi tovar maximálne v celkovej 

hodnote 3.987,03 eur bez DPH + 20% DPH t.j. spolu 4.784,44 eur s DPH bez ohľadu na počet 

objednávok Objednávateľa. 

 

2. Kúpna cena bude za dodaný tovar podľa objednávok Objednávateľa stanovená na tovar ako 

násobok jednotkových cien tovaru uvedených Prílohe č. 1 a množstva dodaného tovaru 

rovnakého druhu Objednávateľovi na základe vystavenej objednávky. 

 

3. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar po dodaní tovaru 

Objednávateľovi do dohodnutého miesta dodania tovaru v dohodnutom množstve a kvalite, 

potvrdením dodacieho listu Objednávateľom a doručením faktúry za dodaný tovar 

Objednávateľovi.  

 

4. Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru v lehote 10 dní odo dňa riadneho dodania tovaru 

s lehotou splatnosti 30 dní. 

 

5. Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi vystavenú faktúru buď osobne spolu s dodaním 

tovaru alebo doporučenou zásielkou na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, 

pričom doručenie faktúry musí v prípade pochybností preukázať Dodávateľ. 

 

6. Faktúra vystavená Dodávateľom musí spĺňať všetky  predpísané náležitosti účtovného dokladu 

podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. v opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený faktúru 

vrátiť Dodávateľovi na doplnenie, resp. opravu, pričom sa preruší plynutie lehoty splatnosti 

a nová lehota začne plynúť až po doručení doplnenej, resp. opravenej faktúry.  

 

Článok V 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Vlastnícke právo dodaného tovaru na Objednávateľa prechádza prevzatím tovaru, čo potvrdzuje 

Objednávateľ podpisom dodacieho listu podľa bodu 7. Článku III Zmluvy, pokiaľ Objednávateľ 

neuplatní výhrady k dodanému tovaru.  
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2. V prípade uplatnenia výhrad pri dodaní tovaru ostáva vlastnícke právo k dodanému tovaru 

zachované v prospech Dodávateľa, a to až do doby pokiaľ Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá 

Objednávateľovi bráni riadne prevziať tovar.  

 

3. Nebezpečenstvo škody na dodanom tovare prechádza na Objednávateľa prevzatím tovaru bez 

výhrad, resp. uplatnením si vád, ktoré bránia tomu, aby Objednávateľ považoval dodaný tovar za 

bezvadný. 

 

Článok VI 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení tak, ako určuje táto Zmluva. 

V opačnom prípade má tovar vady a Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru podľa § 422 

a nasledujúcich Obchodného zákonníka. 

 

2. Dodávateľ preberá záruku za kvalitu dodaného tovaru v zmysle príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi záruku na dodaný tovar v dĺžke 

trvania 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru. 

 

3. Reklamáciu Objednávateľ oznamuje Dodávateľovi písomne, pričom za písomné oznámenie sa 

považuje aj odoslanie reklamácie na emailovú adresu Dodávateľa uvedenú v bode 2. Článku II 

Zmluvy. 

 

4. Dodávateľ oznámi spôsob riešenia reklamácie Objednávateľovi do 5 pracovných dní na emailové 

adresy podľa bodu 4. Článku II Zmluvy. Dodávateľ je vadu povinný odstrániť v lehote 30 dní odo 

dňa uplatnenia reklamácie Objednávateľom.  

 

5. Objednávateľ má právo výberu pri spôsobe vybavenia reklamácie, a to najmä výmenou 

reklamovaného tovaru alebo dobropisom.  

 

6. V prípadoch touto Zmluvou neupravených sa pri reklamácii tovaru postupuje podľa príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky. 

 

7. Právo na náhradu škody nie je predchádzajúcimi ustanoveniami tejto Zmluvy dotknuté. 

Objednávateľ si môže vzniknutú škodu uplatňovať osobitne v celej výške vzniknutej škody. 

 

Článok VII 

Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania 

 

1. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa za každý deň omeškania s dodaním tovaru 

podľa podmienok podľa tejto Zmluvy úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z ceny 

objednaného tovaru. 

 

2. Dodávateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa zákonný úrok z omeškania podľa 

príslušných právnych predpisov platných v čase omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry 

za riadne dodaný tovar.  

 

3. V prípade, ak dôjde k ukončeniu tejto Zmluvy predčasne, t.j. v čase určenom inak ako doba 

trvania tejto Zmluvy v Článku VIII tejto Zmluvy, a to v dôsledku odstúpenia od Zmluvy 

Objednávateľom, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty od Dodávateľa vo výške 

10% z rozdielu z celkovej hodnoty zákazky uvedenej v bode 1. Článku IV a doposiaľ 

vystavených faktúr za preukázateľne dodaný tovar.  

 

4. Nárok na náhradu škody Zmluvných strán nie je bodmi tohto Článku dotknutý.   
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Článok VIII 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2021 alebo do vyčerpania finančného 

limitu Dodávateľa vo výške 3.987,03 eur bez DPH + 20% DPH t.j. spolu 4.784,44 eur s DPH 

podľa toho, ktorá z daných skutočností nastane skôr.  

 

Článok IX 

Ukončenie Zmluvy 

 

1. Túto Zmluvu je možne ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby trvania Zmluvy podľa čl. VIII 

bod 1 tejto Zmluvy dohodou Zmluvných strán, odstúpením alebo výpoveďou. 

 

2. Obe Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak došlo k podstatnému 

porušeniu povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy druhou Zmluvnou stranou. Zmluvná 

strana, ktorá od Zmluvy odstupuje z dôvodu uvedeného v tomto bode má voči druhej Zmluvnej 

strane nárok na náhradu všetkých nákladov spojených s odstúpením, ako aj nárok na náhradu 

škody, ktorá vznikla v dôsledku takéhoto podstatného porušenia zmluvných povinností. 

Podstatným porušením zmluvných povinností zo strany Dodávateľa sa rozumie najmä zmeškanie 

lehôt, ktoré je Dodávateľ povinný v zmysle tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych 

predpisov dodržať, chyby príp. nedostatky v plnení Dodávateľa. Podstatným porušením 

zmluvných povinností zo strany Objednávateľa sa rozumie omeškanie so zaplatením kúpnej ceny 

o viac ako 60 dní po lehote splatnosti. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej 

strane.  

 

3. Obe Zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je 3 mesiace 

a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej Zmluvnej strane.  

 

Článok X 

Doručovanie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom riadneho a včasného plnenia Predmetu zmluvy medzi 

sebou komunikujú písomne, ústne, osobne, poštou, elektronicky alebo telefonicky. 

 

2. Doručením písomností pre účely odstúpenia od Zmluvy, vypovedania Zmluvy medzi 

Zmluvnými stranami sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou 

preukazujúcou doručenie na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, doručenie kuriérom alebo 

osobné doručenie príslušnou Zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v 

ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať. V prípade, že 

písomnosť, ktorá bude doručovaná poštou, bude na pošte uložená z dôvodu, že príslušná Zmluvná 

strana nebola pri doručovaní zastihnutá, písomnosť sa bude považovať za doručenú v tretí deň po 

dni uloženia a to bez ohľadu na to, či sa príslušná Zmluvná strana o uložení dozvedela alebo nie. 

Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý je na zásielke doručovanej poštou, 

preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 

neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na 

pravde. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto 

Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy 

písomne bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre 

doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním 

písomnosti. 

Článok XI 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Ak sú ktorejkoľvek zo Zmluvných strán známe okolnosti, ktoré jej bránia alebo by jej mohli 

brániť, aby splnila svoje zmluvné povinnosti, oznámi to bezodkladne písomne druhej Zmluvnej 

strane. Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci svojich možností bezodkladne odstrániť všetky 

okolnosti, ktoré sú na ich strane a ktoré bránia splneniu ich zmluvných povinností. 
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2. Pokiaľ by sa mali stať jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy neplatnými, neúčinnými alebo 

nevykonateľnými alebo ak Zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť 

ostatných jej ustanovení. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich otázku vzájomného vzťahu 

Zmluvných strán alebo platia ako dohodnuté také ustanovenia, ktoré najviac zodpovedajú 

hospodárskemu zmyslu a účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. V prípade medzier platí 

ako dohodnuté také ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, čo by bolo podľa zmyslu a účelu tejto 

Zmluvy dohodnuté, keby na túto záležitosť Zmluvné strany pamätali už skôr. 

 

Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva je 

povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia so zverejnením tejto Zmluvy v 

plnom rozsahu. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve možno vykonať len v písomnej forme na základe dohody 

Zmluvných strán. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nejasností a otázok neupravených touto Zmluvou príp. 

jej prílohami sa bude pri plnení tejto Zmluvy postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

4. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, a to jeden pre Objednávateľa a jeden pre 

Dodávateľa. 

 

5. Zmluvu tvorí Príloha č. 1: zoznam kancelárskych potrieb s uvedením jednotkových cien. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju 

uzavreli na základe slobodnej vôle, určite a vážne, nie pod nátlakom alebo za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

V Prešove dňa 30.6.2017  V Prešove dňa 30.6.2017 

 

 

Objednávateľ:                                 Dodávateľ: 

 

 

 

  

                         v.r.          v.r. 

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

Krajská organizácia cestovného ruchu        Mária Kapallová - KAPAP 

SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA 

              Michal Sýkora 

                  predseda 


