
Príloha č.2 k OS/OÚ/O 1/20 1O

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA-
ODBERATEĽ II

C. formulára:
F-OÚ/02/2009

Strana: 1 z 5

Verzia č.: 1/2012

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 201
uzavretá medzi

Predávajúcim: PEZA a.s.
so sídlom: ul. K cintorínu 47, 011 49, Žilina - Bánová
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
Oddiel: Sa Vložka Č. : 34/L
Zastúpený: Mgr. Ján Žurek, na základe plnej moci
IČO: 30 224 918
IČ - DPH: SK 20 204 484 52
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Tel. : 041/707 36 21

č. účtu: 6604698013/1111
Fax: 04117073619

( ďalej len "predávajúci" )

a

Kupujúcim: Spojená škola
so sídlom: Hlinská 31, 010 01 Žilina
Zriad'ovateJ' : ŽSK ,Komenského 48,01109 Žilina
Zriaďovacia listina zo dňa 17.7.2008
Č. 3663/2008/0Š-019
Zastúpený: Ing.Helena Milčevová, riaditel'ka
IČO: 00158623
OIČ: 2020644923
Bankové spojenie: Prima banka
Tel.: 041/5032135,137
Adresa prevádzky ( miesto dodania) :
6125859- Pracovisko odb.výcviku pri ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Č. účtu: 5700027100/5600
Fax:

( ďalej len "kupujúci")
čl. 1

Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje dodávať kupujúcemu pekárenské a cukrárenské
výrobky a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k dodaným výrobkom. Kupujúci sa
zaväzuje dodané výrobky prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. III tejto
kúpnej zmluvy.

2. Výrobky budú kupujúcemu dodávané na základe jednotlivých kúpnych zmlúv uzatváraných
formou písomnej objednávky kupujúceho doručenej predávajúcemu písomne faxom, e-
mailom, telefonicky alebo iným spôsobom, pokiaľ sa zmluvné strany vopred nedohodnú na inej
forme. Každá jednotlivá kúpna zmluva je uzavretá dňom doručenia riadnej a úplnej objednávky
predávajúcemu.
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čl. II
Dodacie podmienky

l. Objednávka kupujúceho, uvedená v čl. l tejto zmluvy musí obsahovať názov výrobku.
množstvo výrobkov, miesto dodania a dobu dodania výrobkov, pokiaľ sa zmluvné strany vopred
nedohodnú inak. Objednávka musí byť predávajúcemu doručená najneskôr do 12,00 hod.
posledného pracovného dňa pred dňom požadovanej doby dodania.

2. Kupujúci ( príjemca dodávky výrobkov) sa zaväzuje dodané výrobky prevziať a ich prevzatie
potvrdiť podpisom a pečiatkou na dodacom liste. Dodací list musí popri prípadných ďalších
náležitosti ach obsahovať množstvo dodaných výrobkov, cenu za jednotku výrobku, cenu za
dodané množstvo výrobkov bez DPH, s DPH a dátum dodania. Potvrdením dodacieho listu
kupujúci uznáva, že výrobky mu boli dodané objednanom množstve a v akosti stanovenej
príslušnými predpismi.

3. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním výrobkov, ak kupujúci výrobky bezdôvodne
neprevezme, alebo inak znemožní predávajúcemu splnenie záväzku vyplývajúceho z tejto
zmluvy.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku, pri ktorej je kúpna cena nižšia ako
l6,60,-EUR.

5. Prípadnú zmenu objednávky možno dohodnúť najneskôr do 12,00 hod. posledného pracovného
dňa pred dňom požadovanej doby dodania. Zmena objednávky musí byť predávajúcim písomne
( iným preukázateľným spôsobom) potvrdená.

čl. III
Kúpna cena

l. Kúpna cena za dodané výrobky je stanovená v cenníku predávajúceho, ktorý je uvedený
v prílohe č. l tejto kúpnej zmluvy. ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy. Kúpna
cena výrobkov je v cenníku uvedená bez DPH (Cena výrobkov je v cenníku uvedená ako
základná cena za výrobok bez DPH + hodnota DPH).

2. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť kúpnu cenu jednotlivých druhov výrobkov.
pokiaľ príde ku zmene cien vstupov v rámci výrobných nákladov alebo iných kalkulačných
položiek, ktoré sa na stanovení ceny podiel'ajú. O jednostrannej zmene kúpnej ceny je
predávajúci povinný kupujúceho písomne informovať minimálne 10 pracovných dní pred
nadobudnutím ich platnosti. V takomto prípade sa za písomné informovanie kupujúceho
považuje aj zaslanie nového cennika, v ktorom budú uvedené nové aktuálne kúpne ceny.

3. Náklady spojené s dodávkou výrobkov kupujúcemu sú zahrnuté v kúpnej cene.

2



Príloha č.2 k OS/OÚ/O l /20 10
C. formulára:
F-OÚ/02/2009RÁMCOVÁ KÚPNAZMLUVA-

ODBERATEĽ II. Verzia č.: 1/2012

Strana: 3 z 5

čl. IV
Platobné podmienky

1. Kúpna cena za dodané výrobky bude predávajúcim vyúčtovaná kupujúcemu na základe
potvrdených dodacích listov, a to formou faktúry ktorú bude predávajúci vystavovať v 5
dňových fakturačných cykloch. Splatnosť faktúry za dodávku výrobkov bude vždy uvedená na
jednotlivej príslušnej faktúre.

2. Fakturovaná kúpna cena bude kupujúcim uhrádzaná jednou z nasledujúcich dohodnutých
foriem úhrady:

a. prevodným príkazom na prevod finančných prostriedkov zodpovedajúcich kúpnej cene na
bankový účet predávajúceho, pričom za deň úhrady kúpnej ceny sa v tomto prípade
považuje deň pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo

b. pokladničný doklad hotovosť.

čl. V
Akosť výrobkov a podmienky zodpovednosti za vady

1. Predávajúci zaručuje že nim dodané ýrobky budú mať požadovanú akosť po celú dobu
minimálnej trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy výrobkov, ktorá je dÍžkou záručnej doby
poskytovanej predávajúcim. Záručná doba začína plynúť od prevzatia výrobkov kupujúcim.

2. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upozorniť kupuj úceho na prípadné vady
výrobkov, či kvalitatívne odchýlky v akosti, pokiaľ sa mu tieto stanú známymi. Predávajúci
nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho vopred upozornil, alebo pre ktoré bola dojednaná
nižšia cena.

3. Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobkov vykonať kontrolu množstva a akosti výrobkov a
zistené prípadné vady ihneď písomne reklamovať vystavením správy o vadách výrobku a jej
odoslaním prostredníctvom faxu (odoslaním po vodičovi, e- mailom alebo inou písomnou
formou). V správe o vadách výrobku musí kupujúci uviesť druh dodaných výrobkov, dátum
dodania vadných výrobkov a dostatočne konkretizovať vytýkané vady. V prípade. že dodané
výrobky nebudú splňať požiadavky na akosť stanovenú príslušnými predpismi je kupujúci
oprávnený vadné výrobky ihneď rátiť polu so správou o vadách výrobku.

4. Ak kupujúci zistí vady na dodanom tovare v záručnej dobe až po pre zatí výrobkov, bez
zbytočného odkladu oznámi zistené vady správou o vadách výrobkov, ktorú doručí
obchodnému oddeleniu alebo konkrétnej osobe zodpovednej za vybavovanie týchto prípadov.
Predávajúci na základe správy o vadách výrobkov vykoná alebo zabezpečí vykonanie
preverenia uplatnenej reklamácie a vydá písomné stanovisko k oprávnenosti reklamácie.

čl. VI
Ostatné ustanovenia

1. Kupujúci je povinný zaistiť potrebnú súčinnosť zo strany príjemcu dodávaných výrobkov,
potrebnú na prevzatie výrobkov a potvrdenie dodacích listov.
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2. Túto zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán.
s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.

3. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu tejto zmluvy, alebo k jej opakovanému porušeniu
jednou zo strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy písomne odstúpiť, odstúpenie je
účinné dňom jeho doručenia príslušnej zmluvnej strane.

4. Zmluvu je možné meniť len písomne na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán.

5. Vo veci doručovania sa zmluvné strany výslovne dohodli, že akákoľvek informácia. oznámenie.
upomienka, výpoveď zmluvy, odstúpenie od zmluvy, uplatnený nárok, požiadavka alebo iná
písomnosť sa považuje za doručenú najneskôr uplynutím troch pracovných dní odo dňa
preukázateľného podania príslušnej písomnosti na pošte a adresovanej na poslednú známu
adresu zmluvnej strany, ktorej sa písomno ť doručuje.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, u každej zo strán zostane jedno vyhotovenie.

7. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, spravujú sa vzťahy zmluvných strán príslušnými
ustanoveniami zákona Č. 513 11991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

8. Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa na základe dohody zmluvných strán skončí platnosť
a účinnosť akýchkol vek zmlúv ( rámcových kúpnych zmlúv, kúpnych zmlúv. odberateľských
zmlúv .... ) upravujúcich dodávky tovarov zo strany predávajúceho kupujúcemu, ktoré boli
uzatvorené, platné a účinné pred dňom podpísania tejto zmluvy obid oma zmlu nýrni stranami.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili vážne a slobodne a zmluvná voľnosť nebola
obmedzená. Ustanovenia zmluvy sú zmluvným stranám zrozumiteľné a určité a zmluvu
neuzavreli v omyle. Po prečítaní zmluvy na znak súhlasu s jej obsahom zmluvné strany zmluvu
vlastnoručne podpísali.

Prílohy: Príloha Č. 1 : cenník predá ajúceho
Príloha Č. 2 : výpis z OR alebo ŽR kupujúceho a predá ajúceho

SPOJENÁ ŠKOLA
Hlinská 31 Á

010 1 ZILIN
1

V Žiline dňa 22.11.2012

za predávajúceho za kupujúceho
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Zoznam výpisov č.: l'\"l'pr
Z OBCHOD, 'ÉRU l~L(;]~ TR-\.

Ob.Je:,.:)-· srcu Liina l, ,
~ - J

I
I

Oddiel: Sa
'V!ožLa číslo: 3'+/L

'. (JECHODSÉ vrr O

ľ 1.1..\ JS.

II. ÍDLO

, ázov ulice (iného ve,-cjného priestr,nstvo) o orient"čné U,lu (príp. úpísné číslo},r: ("iilturínu .+7
'<ÍLU" obce: Žilina - 8ánová

ľ. Č: 011 49

IlI, IČO: JO 22-+ 9] 8

TV, DE VI Z.4.PI U: O'".11.1991

v. ľR..c\.V A FORMA: Akciová spoločnosť

1. PREDMET PODNIICANIA (ČINNO TI)

. roba pekárenských \ ):"1"t lbkov
, . \'yrobJ cukrárs!'ych výrobkov
;. - sJo3tredkovanie obchodu

. - obchodná činnost v plnom rozsahu mimo koncesov. živností
5. - maloobchod s chlebom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami
Ó. - poradenská činnost' v predmete podnikania
I - výroba, oprava a údržba zariadení pre pekár. a cukrár. výrobu

- lo,/," to vanl 'l UČ 10m jch preda] a kon e •nérnu spo trebite" o vi (maloo bcJwd) y rozsahu 'o ľn ýchl' " 1

,- túp, tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkoyate/'om y rozsahu voľných živnostil veľkoobchod)

10. - prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov prístrojov a zariadení
: t • - p,)fadcnská činnost' v oblasti ekonomiky a nhc )OJu

(in mčný leasing

'J. ··pi ';.;ka činnost' (okrem \.) brJl1ých Cinlll
1
SU vo v}'stavbe)

'1. .. '.~lLl g :1 [or[aiting
'.., /)) ·'·;lodné u ytovani

I (l. - "pmstredkovatel'ská činnos:' v rozsahu vol'nej živnosti
! 7 prc)Jagačná činnost'

"" - <;P1O<'[fedkov<1nie ná/.-upu, pr",drja a prenájmu LC! Ul/l ľnosu
) \) !oba botových j dál a pol tovarov a ich predaj

r 'klarnllJ činnost'

'; .. ,>fal it ľ - vykonávanie jednoduchých stavieb apoddodávok
'). - .:al·odné stravova ii

l r. Š 1.\ nTARNY ORG.4.N: PREDSTAVE 1 BTVO

Strana l J------------



I

I

I

I
I )
.predseda
Meno a priezi isko: Jan Jedlička
E) dU ko:
.\:íL.O\' ulice (iného HTcjného prie
.\1asa , ko 'o nábreží ~2
- áznv obce: Praha 1
P Č: 11000
.~t:1t: Česká republil-a
JI:'!tU!11 !1:!!'odani~: :6.05.1967
Rudné čí Jo: 670816/1295

I
/
1
1

/

I
I
I

l
I

tran tva) a orientačné čí Jo (príp. súpisné číslo):

\ "znik funkcie: 28.06.2007

'-Pu\ub konnnta ,~ŕatui:lrneh(J org;ínlJ v !lH'lJe; hcim ej ~p(Jl()člJ(}~li:
rr l~cdJ prl'Js a 'en [\'3 h'ILi za ~,;lOIOČ;IO)t' vo \ ~t'tk. \.:11veciach sam statne.
VIH. PROKlRA

Meno a priezvisko: JUDr. Roman Husár
Bydli ko:

'i'ÚOI' olice (iného vere] ného prie trans , ll) a orientačne číslo (prip. sú pisné čislo);Polu\ .:;i~I-'S
;lLO\' obce: Rajecké T pLiee

Dátum narodenia: 04.06.1955
odné číslo: 550604/6172

\'7nik funkcie: 2.2.0 .2007

1'1.' (,') kOIlania prokuri tll(OV) za akciovú spoločnost':
r ""j. urisra koná menom spoločnosti samostatne.

r';"louris ta podpi suje menom spo Iočnosti lak, že k obchodném u men II spoločnosti pr;poJI ,h il l •'."prohrista" a svoj podpis.

IX. DOZORN ' R4.DA

'\leno a priezvisko: Johana Ďureková
Bydlisko:
\iázov obce: Rosina 6,6
Dátum narodenia: 19.12.1954
lodné číslo: 546219/3528

\'znik funkcie: O .09.2004

Icno II priezvisko: Ing. Rado\'an Šil10
1): dfi'hO:
,;!!(n () ice: f,:j:ll'nV;J 1-ri Senci ~-;

~);í1l11l1IUl'l/dl'ni;]: () ;.0·-1-,1 ~)ó)
!:r/dlll' Čí ...lo: o90~O.::'/6062

'lnik funkcie: 28.06.2007

\lcno a priezvisko: Marko Pai'ík
;\ (l.i'kn:

I:!/O\' ulict: (ill':ho "cl"e:,jného In-ic trallstva) a orientačné číslo (príp. s .pisné číslo):1.( 'J1).1 12
;Í;O\ obce: Praha 6
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. ;.~'>~
~_ I ••..

J>~C: 160 OO
-' ~t::ít: Česká republika

Dátum naladenia: 1-1-.08.19-1-5
Rodné čí lo: -15081-4/145

Ollchodné meno:
l )lITED B 4.KER1ES a.s.
'. íd lo:

',izo, oli'r (in ih o ve "ej ného p ci u·ao.ln 3) a odeotai-né ii lo (prip. sú pisoé či lo J'1Júhullická 24/519
,\1ázov obce: Brno
P Č:61900
v tM: Českä republika

I
"II. AKCIE

.:; ; GI) 000 Sk

Počet: 1020
Fonn:.l: nkcie!la ueno
I'u(jl/ha: lJ;ri 111~

den(nitá hodnota: 5 O 'O k

ĎJ.L 'LE PRÁ VNE SKUTOČNO TI

SITi. L rÉ ĎALŠIE PRÁ VNE S UTOČNOSTI

'l l~lS opr:ivnenej osoby)
• "'0 ••••••••• ' •••••••••••••••••••••••

.. li ci vá spoločnost bo la zala žená zakí adatel'skou zmluvou zo dňa 31.10.1991 prija tím a schválení rost<1no'",podľa zák.č. 104/90 Zb. o akciových SPOločnostiach.

~. l' a zasadnu tí valn .ho zhromažd enía konano m dňa 29. 1.199 3 bo la seb vá leoa zm ena STaoo,. v "ll]ys lc..:;j.i'. v. : 13/91 Zb. Starý spis: Sa 145

'. , 'a ?asadouti ,'aIného zhromaždenia rl", 20. " ,'ODO vola scllvalcná "nlena stanov.
;. ' •• J a/liU/li zl1romaždení dňa 16./.2001 bola schválená zmena stanov.

< .: '" ';.,dnom valnom zhromaid ní dňa 24.4.2003 bola schválená zmena stanov.

~é. _:pravllosL' výpisu: Marta Kubová

-- -- ----------------------------------------------------------------------SiralIu 3
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SPLNO!YI0CN F.NIE

Splnomocnitel P E Z A a.s., so sídlom K cintorinu 47, Žilina - Bánová. pst 011 -+9. IC() :
30 224 918, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. vložka Č. 34/L oddiel: Set
(ďalej len "Spoločnosť"). zastúpená prokuristom J Dr. Romanom Husárorn. narodený
04.06.1955. rodné číslo: 550604/6172, bytom Rajecké Teplic' - Poluvsie 178. psC : ()13 11

týmto splnomocňuje osobu

Mgr. Ján Žurek,

trvalo bytom: Súľažná 21, 821 08 Bratislava, narodený : 26.10.197"

ub: zastupoval. podpisoval a konal za Spoločnosť voči tretím osobám v občianskozávävkov ~ch
vzťahoch obchodnozáväzkových vzťahoch a správnych vzťahoch vrátane vykonávania všetkých
potrebných právnych úkonov, a to v rozsahu stanovenom týmto splnomocnením:

p. Mgr. Ján Žurek je oprávnený:

1. vykonávať právne úkony v občianskych záväzkových vzťahoch a obchodných záväzkových

vzťahoch, a to:

al dojednávať za Spoločnosť ako predávajúceho obchodné podmienky predaja akýchkoľvek
ýrobkov a tovarov so všetkými ( akýmikoľvek ) odberateľmi Spoločnosti. a to vrátane

medzinárodných a národných obchodných reťazcov a tz . regionálnych a malých odberateľov
( zákazníkov),

b) uzatvárať a podpisovať za Spoločnosť obchodné zmluvy, ktorých predmetom bude predaj
akýchkoľvek výrobkov a tovarov akýmkoľvek odberateľom Spoločnosti. LI lo vrátane
uzatvárania a podpisovania zmlúv s medzinárodnými a národnými obchodný mi reťazcami a tzv.
regionálnymi a malými odberateľmi ( zákazníkmi ).

2. konať, podpisovať a zastupovať Spoločnosť voči tretím osobám vo všetkých obchodných
záväzkových vzťahoch týkajúcich sa nákupu urovin, materiálu a tovarov pre potreb:
Spoločnosti, vrátane uzatvárania a podpisovania kúpnych zmlúv s dodávateľmi na kúpu surovín.
materiálu a tovarov pre Spoločnosť, a to do výšk. nákladov nevyhnutnej a aktuálnej potreb:
uskutočnenia takéhoto nákupu,

3. konať, podpisovať a zastupovať Spoločnosť voči tretím osobám vo všetkých obchodných
záväzkových vzťahoch týkajúcich sa zabezpečovania alebo poskytovania akýchkoľvek služieb
materiálnej alebo nemateriálnej povahy pre potreby Spoločnosti, a to vrátane uzatvárania
a podpisovania príslušných zmlúv s poskytovateľmi ( dodávateľmi) služieb pre Spoločnosť.

4. konať, podpisovať a zastupovať Spoločnosť vo všetkých vzťahoch k Úradu priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky, a to bez obmedzenia, v plnom rozsahu a vo všetkých úkonoch
týkajúcich sa oblasti priemyselného vlastníct a ajeho ochrany, a to vrátane:

a. zastupovania Spoločnosti vakýchkoľvek konaniach vedených Úradom priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky.

b. podávania žiadostí o zápis úžitkových vzorov. dizajnov. ochranných známok. označení
pôvodu výrobkov a zemepisných označení ( ďalej spoločne len ..predmety priernvselného
vlastníctva" ),

c. podávania žiadostí o obnovu zápisu predmetov priemyselného vlastníctva.
d. podávania žiadostí o zmenu názvu, ( obchodného ) mena, sídla. adresy maj iteľa

(prihlasovateľa) predmeto priemyselného vlastníctva.
e. podávania žiadosti o prevod predmetov priemyselného vlastníctva.



L podávania žiadostí o zápis licenčných zI111ú na predmety priemyselného vlastníct a.
g. po<.lá\'ania prihlášok predmetov priem)'. clného lastnict a poločensiva.
h. podávania akýchkoľ ck námietok na Úrade priem)' elného lasmíctva 'In\en:-,kcj rl.'publik ..
l. preberania ( prevzatia) ak ýchkolvck dokladov. 0'\ cdčení o zápise alebo in.' ch písomn Lh

dokumentov vydaných v správ nom konaní od 'radu priem) selného \ lastní tva Slov en: kL.i

republiky.

\ dún 2012

......~ ~ .
PE Z a.s.,

za t.:.J Dr. Roman Hu ár, prokurista

Plnú mOL prijímam.

V Bratislav e dňa ..~ .. ~ .... 2012 ................................................

Mgr. Ján Žurek

Administrator
Obdélník

Administrator
Obdélník



OSVEDČEN1E
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovanie pravosti podpisov o vedčujcm pravosť podpisu: JUDr. Roman Husár. dátum
narodenia 4.6.1955. r.č. 550604/6172, bytom Rajecké Teplice, Poluv ie 178, ktoréhorej) torožno ľ som /i"iilldl
zákonným pô obom spôsob zi tenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz,
séria a/alebo číslo: SL 001967, ktorý(á) ktorýíá) podpi na listine uznal(a) za voj vla Iný. Centrálny r gi tcr
osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 639776/2012.

Bratislavn - Petržalka dňa 4.10.2012

Upozornenie! otár legalizáciou
neosv edčuje pravdivosť kutočnosti
ll' ádLall) ch , lis: ine (~58 ods, 4
Notárskeho poriadku)

Administrator
Obdélník

Administrator
Obdélník

Administrator
Obdélník

Administrator
Obdélník


