
R Á M C O V Á  K Ú P N A  Z M L U V A  
 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) 
 

 
medzi zmluvnými stranami:  
 
1. Obchodné meno:  AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. 

Sídlo:     Pod Strážou 3, 960 01 Zvolen 
IČO:      43 880 533 
DIČ:      2022495101 
IČ DPH:    SK 2022495101 
Bankové spojenie:  VUB Zvolen  
Číslo účtu:    2392339255/0200 
Registrácia:   OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 

14022/S 
Konajúca osobou:  Jaroslavom Baránkom, konateľom 
 
          (ďalej aj „predávajúci“) 

  
 a 
 
2. Obchodné meno:    

Sídlo:    
IČO:               
DIČ:    
IČ DPH:    
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:     
Registrácia:     

 
Konajúca osobou:   
 
   
     (ďalej aj „kupujúci“) 

 

 
takto:    

 
Preambula 

 
1. Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, podnikajúcou v oblasti predaja 

náhradných dielov na osobné automobily a motocykle (ďalej aj „tovar“). 
2. Kupujúci je podnikateľom, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu týmto deklaruje, že 

je schopný kúpy tovaru od predávajúceho v dohodnutom množstve (t.j. spĺňa 
primerané kritériá solventnosti a dôveryhodnosti) a disponuje a aj v budúcnosti 
bude disponovať finančnými prostriedkami umožňujúcimi mu riadnu úhradu 
kúpnej ceny.  

3. Predávajúci a  kupujúci prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie sú 
v konkurze alebo reštrukturalizácii a že voči nim nie je vedené žiadne súdne, 
exekučné alebo iné obdobné konanie, ktorého výsledok môže ovplyvniť plnenie 
záväzkov zmluvných strán z tejto zmluvy.  
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4. Vzhľadom k tomu, že kupujúci má záujem kupovať tovar od predávajúceho 
a predávajúci má záujem predávať tovar podľa tejto zmluvy kupujúcemu, 
rozhodli sa zmluvné strany uzavrieť túto zmluvu. 
 

Č l á n o k  I .  
Predmet zmluvy 

 
1. Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu počas 

doby účinnosti tejto zmluvy tovar, ktorého zoznam je obsahom elektronického 
katalógu sortimentu predávajúceho na stránke http://ecat.autotechna.sk (ďalej 
aj e-catu) a kupujúci sa zaväzuje platiť predávajúcemu za dodaný tovar 
dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je obsahom e-catu predávajúceho. 

2. Táto zmluva je zmluvou rámcovou a vzťahuje sa na všetky jednotlivé kúpne 
zmluvy (ďalej aj „čiastkové zmluvy“) uzavreté medzi zmluvnými stranami 
v rámci a po dobu trvania tejto rámcovej zmluvy. Ustanovenia uvedené v tejto 
rámcovej kúpnej zmluve sú podstatnými náležitosťami každej čiastkovej zmluvy 
uzavretej medzi zmluvnými stranami počas trvania tejto rámcovej zmluvy. 
Prípadné odchylné ustanovenia uvedené v čiastkových kúpnych zmluvách 
uzatváraných na podklade tejto rámcovej zmluvy majú prednosť pred 
ustanoveniami tejto zmluvy. 

 
Č l á n o k  I I .  

Dodanie tovaru  
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe 

objednávky kupujúceho, ktorú predávajúci potvrdí. Potvrdením objednávky 
predávajúcim je uzavretá čiastková kúpna zmluva. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávkou kupujúceho sa v tomto prípade 
rozumie výber konkrétneho tovaru kupujúcim dostupného v čase 
uskutočňovania výberu tovaru na predaj podľa ponuky predávajúceho uvedenej 
v e-cate s uvedením jeho množstva a času dodania tovaru. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že potvrdením objednávky kupujúceho 
predávajúcim sa v tomto prípade rozumie oznámenie predávajúceho o prijatí 
objednávky adresované kupujúcemu na e-mailovú adresu kupujúceho určenú 
v objednávke e-catu. 

4. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým že, kupujúcemu 
umožní nakladať s objednaným tovarom v mieste určenom kupujúcim 
v objednávke, pričom zmluvné strany sa dohodli, že miesto dodania tovaru je 
len územie Slovenskej republiky. V prípade, ak kupujúci nešpecifikuje miesto 
dodania v objednávke, považuje sa za miesto dodania sídlo kupujúceho 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  

5. Pri dodaní tovaru predávajúci vystaví kupujúcemu dodací list. 
6. Každý dodací list musí obsahovať najmä:  

 

 riadne označenie (identifikácia) predávajúceho a kupujúceho; 

 druh (názov) dodaného tovaru;  

 množstvo dodaného tovaru; 

 jednotková cena; 

 celková cena dodaného tovaru; 

 miesto plnenia; 

 dátum dodania tovaru; 
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 odtlačok pečiatky a podpis zmluvných strán resp. osôb oprávnených konať 
za zmluvné strany s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá dodací list 
podpisuje; 

 príp. ostatné náležitosti. 
 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak predávajúci odovzdá kupujúcemu pri dodaní 
tovaru faktúru, táto môže v danom prípade nahrádzať dodací list. 

8. Kupujúci prehlasuje, že podpisovaním dodacích listov podľa tejto zmluvy, 
poveruje túto osobu: ................................................, číslo OP: ............................ 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že ak hodnota objednaného tovaru presiahne (v 
čase povinnosti predávajúceho uskutočniť dodanie tohto objednaného tovaru) 
hodnotu nad 16,60 € bez DPH, prepravu objednaného tovaru kupujúcemu 
znáša predávajúci na vlastné náklady. V prípade, ak hodnota objednaného 
tovaru nepresiahne (v čase povinnosti predávajúceho uskutočniť dodanie tohto 
objednaného tovaru) hodnotu nad 16,60 € bez DPH, je kupujúci povinný 
zaplatiť prepravné za každú dodávku podľa aktuálneho cenníka predávajúceho. 

10. Dodaciu lehotu tovaru stanovuje v objednávke kupujúci. Dodacia lehota začína 
plynúť odo dňa nasledujúceho po dni doručenia oznámenia o prijatí objednávky 
kupujúcemu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Dodaciu lehotu je 
kupujúci povinný stanoviť v objednávke uvedením číselného údaja určujúceho 
do koľkých pracovných dní je predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu, ak 
sa strany nedohodnú inak.  

11. V prípade, ak nebude v moci predávajúceho dodať objednaný tovar v čase 
určenom v objednávke, ktorý bol v čase objednávky kupujúceho podľa ponuky 
uvedenej v e-cate dostupný na predaj (napr. v dôsledku nedodania tovaru 
predávajúcemu jeho dodávateľom), oznámi predávajúci túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu kupujúcemu, pričom mu zároveň písomne oznámi, do akej 
doby je schopný tovar kupujúcemu dodať. V prípade, ak presiahne lehota 
dodania dobu 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí 
objednávky kupujúcemu, oznámením tejto skutočnosti kupujúcemu zaniká 
povinnosť dodať tento tovar kupujúcemu, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. V prípade, ak lehota dodania presiahne 10 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu, zaniká povinnosť 
odobrať tovar v hodnote takto nedodaného tovaru z objednávky kupujúceho, ak 
sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

12. Predávajúci je oprávnený dodať tovar v rámci lehoty dodania v ktorýkoľvek 
pracovný deň, v pracovných hodinách kupujúceho, pričom takto dodaný tovar je 
kupujúci povinný na dohodnutom mieste prevziať. Kupujúci je povinný prijať aj 
čiastočné plnenie záväzku (menšie množstvo tovaru a pod.). 

13. V prípade, ak kupujúci tovar dodaný v súlade s týmto článkom v deň jeho 
dodania od predávajúceho neprevezme, dostáva sa do omeškania. V takýchto 
prípadoch je predávajúci oprávnený uskladniť tovar určený pre kupujúceho na 
náklady kupujúceho. O uskladnení tovaru predávajúci bezodkladne vyrozumie 
kupujúceho spolu s oznámením predpokladaných nákladov uskladnenia tovaru. 
Po dobu omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho 
aj nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy či náhodného zhoršenia na tovare.   

 
Č l á n o k  I I I .  
Kúpna cena  

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za 

dodaný tovar kúpnu cenu stanovenú v elektronickom katalógu – e-cate platnú 
v deň uskutočnenia výberu tovaru v e-cate kupujúcim podľa článku II. bod 2 
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tejto zmluvy. Dohodnutá kúpna cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), 
ktorá bude navyše pripočítaná k cene tovaru podľa príslušného právneho 
predpisu platného v čase dodania tovaru a ktorú je kupujúci povinný takto platiť 
predávajúcemu.   

2. Dohodnutá kúpna cena zahŕňa sumu balného, nakládky, prepravného (s 
výnimkou prípadu uvedeného v článku II. bod 7 tejto zmluvy). 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu 
kúpnu cenu za dodaný tovar: 

 

 na základe faktúry vystavenej predávajúcim, a to v deň, ktorý bude ako 
deň splatnosti uvedený na príslušnej faktúre, a to bezhotovostným 
prevodom na účet predávajúceho uvedený záhlaví tejto zmluvy. Kupujúci 
je oprávnený zaplatiť kúpnu cenu aj v hotovosti do pokladne 
predávajúceho; 

 na základe faktúry vystavenej predávajúcim, a to v deň, ktorý bude ako 
deň splatnosti uvedený na príslušnej faktúre v hotovosti do pokladne 
predávajúceho. 
 

         

4. Adresou slúžiacou na účely doručenia vystavených faktúr je adresa sídla 
kupujúceho. 

5. Peňažný záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu platený 
prostredníctvom banky je splnený pripísaním platenej sumy na účet 
predávajúceho v jeho banke. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť 
sortiment tovaru ako aj ceny tovaru uvedené v elektronickom katalógu.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak celkový peňažný záväzok 
kupujúceho vzniknutý neuhradením kúpnej ceny tovaru, dodaného kupujúcemu 
na základe tejto zmluvy, resp. jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv, 
presiahne sumu 10 € (tzv. úverový limit), nie je predávajúci povinný dodať 
kupujúcemu objednaný tovar, pričom takéto konanie predávajúceho 
sa nepovažuje za porušenie tejto zmluvy.       
 

 
Č l á n o k  I V .  

Doklady vzťahujúce sa na tovar  
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu 

doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, a to najneskôr pri 
dodaní tovaru. 

 
Č l á n o k  V .  

Ďalšie zmluvné dojednania  
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný tovar zabaliť a vybaviť na 

prepravu obvyklým spôsobom. 
 

Č l á n o k  V I .  
Prechod vlastníckeho práva a  nebezpečenstva škody na tovare  

 
1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej 

ceny tovaru dodaného kupujúcemu. V prípade, ak je táto podmienka splnená 
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pred dodaním tovaru, vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho 
dodaním tovaru. 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare, náhodnej skazy, či náhodného zhoršenia 
predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dodaním, (resp. prevzatím) tovaru 
kupujúcemu, a to aj vtedy, keď riadne dodaný tovar kupujúci bez ohľadu na jeho 
zavinenie neprevezme. 

 
Č l á n o k  V I I .  

Sankcie 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením 

kúpnej ceny tovaru, má predávajúci právo uplatniť si voči kupujúcemu nárok na 
(t.j. požadovať od kupujúceho) zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03% 
denne z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.  

2. Zmluvné strany prehlasujú, že takto dohodnutú výšku zmluvnej pokuty považujú 
za primeranú.  

3. Ak sa ktorýkoľvek účastník tejto zmluvy dostane do omeškania spôsobeného 
vyššou mocou, je povinný o tejto skutočnosti informovať druhého účastníka 
zmluvy, a to buď písomným listom, faxom alebo telefonicky. 
 
 
 
 

Č l á n o k  V I I I .  
Zodpovednosť za vady  

  
1. Rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru 

kupujúcim vrátane informácií o vykonávaní záručných opráv upravuje 
Reklamačný poriadok, tvoriaci samostatnú prílohu č.1 tejto zmluvy. 

 
Č l á n o k  I X .  

Prevod práv a povinností  
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nesmie previesť svoje práva 

a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, a to ani len čiastočne, 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. 

 
Č l á n o k  X .  

Doba trvania a zánik zmluvy  
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom platnou a účinnou sa stáva 

dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva môže zaniknúť len spôsobmi uvedenými v tomto článku. 
3. Táto zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán. 
4. Táto zmluva zaniká aj na základe jej výpovede, pričom túto zmluvu môže 

vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez uvedenia dôvodu, avšak len za 
podmienok stanovených v bode 5 tohto článku. 

5. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je 
neplatná. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca, 
ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane.  

6. V prípade, ak kupujúci poruší svoju povinnosť zaplatiť riadne a včas kúpnu 
cenu, resp. jej časť dodaného tovaru na základe čiastkovej kúpnej zmluvy, 
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považuje sa to za podstatné porušenie čiastkovej zmluvy a predávajúci má 
právo od rámcovej kúpnej zmluvy písomne odstúpiť, ak kupujúci kúpnu cenu 
tovaru nezaplatí ani do 15 dní po splatnosti faktúry predávajúceho. Rovnako má 
predávajúci právo odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci poruší svoju povinnosť 
prevziať dodaný tovar a tovar neprevezme ani do 15 dní od doručenia 
oznámenia o dodaní tovaru.  

7. Účinky odstúpenia podľa tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné 
odstúpenie odstupujúcej strany doručené druhej strane. 

 
Č l á n o k  X I .  

Záverečné ustanovenia  
 
1. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k právnym úkonom, 

a svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, žiaden z jej účastníkov nekonal v tiesni, omyle, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

2. Na ostatné, touto zmluvou neupravené vzťahy, sa primerane použijú príslušné 
ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka). 

3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho jeden rovnopis si ponechá každá 
zmluvná strana. 

4. Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušovať len formou písomných dodatkov, 
obojstranne odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o veciach obchodného 
tajomstva, ktoré sa im stanú známe v rámci zmluvných vzťahov a sú povinné 
chrániť pred tretími osobami informácie týkajúce sa tejto zmluvy. Inak 
zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením týchto povinností. Žiadna zo 
zmluvných strán nesmie poskytnúť tretím osobám akékoľvek informácie 
týkajúce sa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany. V prípade, ak túto povinnosť poruší, predávajúci má právo 
uplatniť si voči kupujúcemu nárok na (t.j. požadovať od kupujúceho) zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 3300 .- €  za každé takéto porušenie. Zmluvné strany 
sa zároveň dohodli, že predávajúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody 
presahujúcej takto určenú zmluvnú pokutu a kupujúci je povinný uhradiť 
predávajúcemu náhradu škody presahujúcu takto dohodnutú zmluvnú pokutu. 

6. Každá zmluvná strana, ako aj jej zástupcovia uvedení pri označení zmluvných 
strán prehlasujú, že dávajú druhej zmluvnej strane, ako aj osobe, ktorá zmluvu 
vypracovala, súhlas so spracovaním ich osobných údajov v tejto zmluve 
v zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. na  účel vyhotovenia tejto zmluvy, jej 
evidovania, na účel jej predloženia príslušným orgánom a subjektom, ktoré 
o nej budú rozhodovať alebo overovať jej údaje. Doba platnosti tohto súhlasu je 
neobmedzená. Súhlas môže byť odvolaný len v prípade zániku zmluvy inak, 
ako jej splnením. Súhlas je vyjadrený podpismi na tejto zmluve. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že všetky vybodkované miesta ako aj výber 
z možných alternatív v tejto zmluve, boli v čase podpisu tejto zmluvy riadne 
vyplnené a/alebo preškrtnuté a/alebo podčiarknuté. 

8. Ak sa stane niektorá časť tejto zmluvy neplatnou, nemá to vplyv na platnosť 
celej uzavretej zmluvy.  

9. Zmluvná strana doručuje písomnosti podľa tejto zmluvy, resp. iné písomnosti na 
adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je 
zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa 
riadne odoslanú zásielku nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručenú 
dňom vrátenia nedoručenej zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 
Písomnosti je možné doručovať aj prostredníctvom elektronickej pošty alebo 
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faxom. V prípade, ak bola písomnosť doručovaná elektronickou poštou alebo 
faxom, za deň doručenia sa považuje deň prijatia elektronickej pošty alebo faxu 
zmluvnou stranou, ktorej bola určená, za podmienky, že táto písomnosť bola 
najneskôr do 3 (troch) dní doplnená doručením originálu písomnosti. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto 
kúpnej zmluvy (a jej prípadných zmien či doplnkov), vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane akýchkoľvek nárokov z nej 
vyplývajúcich alebo s ňou súvisiacich, vrátane nároku na náhradu spôsobenej 
ujmy alebo škody, budú predložené na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu 
Komory arbitrov, so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, zriadenému 
spoločnosťou Komora arbitrov, s.r.o., so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, 
IČO: 36701734, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka č. 43219/B (ďalej len „rozhodcovský súd“). Rozhodcovské 
konanie bude prebiehať podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, t.j. 
podľa jeho Štatútu a Rokovacieho poriadku, a bude vedené jedným rozhodcom, 
ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, pričom strany 
sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu rozhodcovského súdu a 
jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, 
že vylučujú preskúmanie rozhodcovského rozhodnutia iným rozhodcom a 
vylučujú aj podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h/ zák.č.244/2002 Z.z. o 
rozhodcovskom konaní /z dôvodov, pre ktoré možno žiadať obnovu konania/, a 
to pri všetkých rozhodcovských rozsudkoch Rozhodcovského súdu týkajúcich 
sa ich vzájomných sporov. 

11. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa aktívne podieľali na tvorbe obsahu 
tejto zmluvy a mohli obsah tejto zmluvy pri uzavretí zmluvy  individuálne 
ovplyvniť.  

12. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov 
a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V ........... ........dňa ........... ..              V ....... ...... ... dňa ........ ......... . .  

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

 
AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o.          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         konajúca osobou                                 konajúca osobou  
 
Jaroslavom Baránkom, konateľom  ............ ........ ......  
 

          predávajúci                            kupujúci  
  
 
 
 

 


