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Rámcová dohoda  
 ,,Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 2023“ 

uzatváraná podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
a podľa  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 (ďalej len „Dohoda“) 
 

Článok I 
 Zmluvné strany 

 
1.1 Kupujúci :  
Názov:   Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 
Sídlo   Partizánska 11, 914 51 Trenčianske Teplice 
IČO:   00158232 
DIČ:   2021309686 
Zastúpený:  Ing. Vladimír Mráz, riaditeľ 
Bankové spojenie:           Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:             SK97 8180 0000 0070 0006 4348 
Tel.:               032/655 23 01 
e-mail:                          riaditel@dszsu.sk  
kontaktná osoba:           Mgr. Hana Staňová 
e-mailový kontakt, telefónne číslo na kontaktnú osobu: obstaravanie@dszsu.sk  , +421 904 117 667 
miesto dodania:           DSZSU Trenčianske Teplice 
 
 (ďalej v tejto Dohode označovaný len ako „Kupujúci“) 
 
1.2 Predávajúci: 
Názov:     HOMOLKA, s.r.o. 
Sídlo:     Dolná Poruba 191 
Štatutárny zástupca:   Božena Suchá 
IČO:     44541961 
DIČ:     2022736188 
IČ DPH:     SK2022736188 
Bankové spojenie:   VUB 
Číslo účtu:    SK57 0200 0000 0025 5066 1451 
SWIFT/BIC:    SUBASKBX 
Tel:     0905635221, 0905564308 
e-mail:     homolka191@gmail.com 
Kontaktná osoba pre účely tejto zmluvy: Božena Suchá 
e-mail:     homolka191@gmail.com 
Tel.:     0905635221 
 (ďalej v tejto Dohode označovaný len ako „Predávajúci“)    
(Kupujúci a Predávajúci sú pre účely tejto Dohody ďalej spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“) 

 
Článok II 

Východiskové informácie 
2.1  Táto Dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania – zákazky na dodanie tovarov „Pečivo 

a pekárenské výrobky 2023“, ktorú vyhlásil Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov dňa 
07.12.2022. 
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2.2 Predávajúci sa zaväzuje, že bude pri plnení tejto Dohody postupovať podľa jej ustanovení a v súlade 
s vyhlásenými podmienkami zákazky uvedenej v ods. 2.1 tejto dohody a s ponukou, ktorú Predávajúci 
predložil Kupujúcemu ako uchádzač v  zákazke na dodanie tovarov „Pečivo a pekárenské 2023“ a ktorá je 
archivovaná u Kupujúceho ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke. Tieto dokumenty (tzn. súťažné pod-
klady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvnými stranami navzájom odovzdané a obe 
zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto Dohody. 

 
Článok III 

Predmet rámcovej dohody 
3.1 Predmetom tejto Dohody je dodávka tovaru Predávajúcim - „Dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 

2023“ (ďalej len „tovar"), uvedeného v prílohe č. 1 tejto Dohody, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, 
vrátane služieb súvisiacich s dopravou na miesto dodania prepravnými prostriedkami Predávajúceho a 
spôsobom v súlade s príslušnými platným právnymi a hygienickými predpismi, vyložením tovaru do skla-
du na mieste určenia, na základe objednávok Kupujúceho a za podmienok, uvedených v tejto Dohode 
a príslušnej objednávke Kupujúceho a záväzok Kupujúceho riadne objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň 
Predávajúcemu dohodnutú cenu, podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Dohode. 

3.2 Množstvá uvedené v prílohe č.1 sú množstvá len predpokladané počas trvania Dohody a Kupujúci je 
oprávnený objednať si väčšie, resp. menšie množstvo tovaru, a to na základe jeho aktuálnych potrieb. 

 
Článok IV 

Doba platnosti rámcovej dohody 
4.1 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2023. 
 
4.2    Tovar bude Predávajúcim dodávaný priebežne, počas doby plnenia Dohody, na základe objednávok Ku-

pujúceho vždy do 24 hodín od prevzatia telefonickej alebo písomnej objednávky. Pri doprave musia byť 
dodržané všetky požiadavky, ktoré sa vyžadujú na prepravu potravín v zmysle platnej právnej úpravy.  

 
Článok V 

Cena tovaru 

5.1 Kupujúci za Predávajúcim riadne dodaný, odovzdaný a Kupujúcim prevzatý tovar, podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Dohode, zaplatí Predávajúcemu cenu podľa tohto článku Dohody. 
 

5.2 Maximálna cena za tovar je uvedená v prílohe č. 1 tejto Dohody. Predávajúci je povinný o zvýšení ceny 
písomne oboznámiť Kupujúceho poskytnutím aktuálneho cenníka ešte pred záväznou objednávkou.  
 

5.3 Ceny sú stanovené dohodou zmluvných strán ako maximálne ceny v súlade so zákonom NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vychádzajú z ponuky Predávajúceho predloženej 
do zákazky, ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto Dohody. 

 

5.4 Maximálne jednotkové ceny tovaru obsahujú všetky náklady Predávajúceho, ktoré mu vnikli v súvislosti 
s dodaním tovaru Kupujúcemu (napr. vrátane dodávky na miesto dodania, príslušných daní a iných pla-
tieb, náklady na balenie a pod.) Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne platnými predpismi 
v čase fakturácie. 

 

5.5 V prípade, ak počas platnosti tejto Dohody prestane byť ktorýkoľvek z tovarov uvedených v prílohe č.1 
k tejto Dohode vyrábaný, resp. zmení sa jeho zloženie, prípadne gramáž a pod., je Kupujúci oprávnený 
požadovať od Predávajúceho a Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar najviac podobný (zlože-
ním, váhou a pod.) pôvodne dodávanému tovaru. 
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Článok VI 
Indexačná doložka 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na aplikovaní indexačnej doložky. Nárok na uplatnenie indexačnej doložky 
vzniká zmluvným stranám najskôr po uplynutí 1 mesiaca odo dňa, v ktorom zmluva nadobudne účinnosť. 

 
6.2 V prípade, ak za predchádzajúci kalendárny mesiac bol zistený nárast resp. pokles cien o viac ako 1 % 

oproti predchádzajúcemu mesiacu, má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo požiadať druhú zmluvnú 
stranu o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvýšenie/zníženie zmluvnej ceny a to v rozsahu 
zmeny ceny medzi cenou plnenia podľa tejto zmluvy a príslušným Indexom nárastu resp. poklesu 
cien (ďalej ako „zmena zmluvnej ceny“). 

  
Pre určenie nárastu resp. poklesu jednotkových cien uvedených v tejto zmluve  sa bude vychádzať z týchto 
indexov a v tomto poradí - z: 

a)     Indexu spotrebiteľských cien – podrobné údaje – mesačne, ktorý mesačne zverejňuje Štatistický 
úrad Slovenskej republiky (ďalej ako „Index 1“ -
 http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/sp0029ms/v_sp0029ms_00_00_00_sk ) pre 
jednotlivé príslušné položky uvedené v zmluve.  
b)     Ak pre niektorú komoditu (položku v zmluve uvedenú v písm. a))  neexistuje individuálny mesačný 
ukazovateľ – v Indexe spotrebiteľských cien – podrobné údaje – mesačne  (Index 1), tak sa bude vy-
chádzať z Indexu spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu mesiacu pre ukazovateľ: „Potraviny 
a nealkoholické nápoje“ podukazovateľ 01.1.9 „Potravinárske výrobky inde neklasifikované“, ktorý 
mesačne zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej ako „Index 2“ – 
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/sp0029ms/v_sp0029ms_00_00_00_sk). 
c)     V prípade, ak Index podľa predchádzajúcej vety (t.z. Index 2) nebol Štatistickým úradom SR za 
predchádzajúci kalendárny mesiac zverejnený, bude sa indexácia cien na účely tohto ustanovenia po-
sudzovať podľa všeobecného Indexu spotrebiteľských cien zverejneného Štatistickým úradom SR (spo-
trebiteľské ceny úhrnom) za predchádzajúci kalendárny mesiac (ďalej ako „Index 3“ -
 http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/sp0004ms/v_sp0004ms_00_00_00_sk) 

  a to za predpokladu, že dôjde k nárastu alebo poklesu cien meraných prískušným indexom o viac ako 1%. 

6.3 Zmenu zmluvnej ceny možno realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny mesiac, v prípade nárastu 
cien o viac ako 1%, prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa 
§ 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná 
strana musí uplatniť najneskôr do 15 dní po zverejnení príslušného indexu za predchádzajúci kalendárny 
mesiac. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedeným v ods. 1 a 2. Pri 
určení percentuálnej hodnoty navýšenia zmluvnej ceny príslušným dodatkom sa vychádza vždy 
z aktuálnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty plnenia stanovenej zmluvou v znení jej prípadných neskorších 
dodatkov. 

Príklad, ak sa pôvodná zmluvná cena (napr. 1,-€) zmenila dodatkom č. 1 (napr. 1,1€), tak pri určovaní jej zme-
ny sa bude vychádzať z jej aktuálnej ceny podľa dodatku č. 1 (1,1€),  a nie z pôvodnej zmluvnej ceny (1,-€). 

  
6.4   Nárok na uzatvorenie dodatku podľa tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak 

dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa ods. 3 tohto článku. 
Príklad: Zmluvná strana neuplatní včas právo na zmenu ceny za mesiac, v ktorom bol nárast o 2%. V ďalšom 
mesiaci bude nárast o 1,5 %. V tomto prípade má zmluvná strana nárok len na zvýšenie o 1,5%, pretože na 
zvýšenie o 2% jej zanikol nárok. 

  
6.5   Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu ktoréhokoľvek z indexov podľa ods. 2 tohto článku 

novým indexom vyhlasovaným Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej 
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správy, ktorým by bol príslušný index podľa ods. 2 tohto článku nahradený, bude na účely uzatvorenia 
dodatku k tejto zmluve v súlade s týmto ustanovením použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zve-
rejnenia Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy. 

 
Článok VII 

Podmienky dodávky a odberu tovaru 
7.1 Predávajúci bude dodávať Kupujúcemu a Kupujúci bude od Predávajúceho odoberať po dobu trvania tejto 

Dohody tovar uvedený v čl. III. tejto Dohody. Konkrétne množstvo a druh tovaru bude uvedený 
v objednávkach Kupujúceho, ktoré môžu byť realizované písomne, resp. e-mailom alebo telefonicky. 
V prípade, ak Predávajúci po obdržaní Objednávky zistí, že nebude schopný z akýchkoľvek dôvodov na je-
ho strane dodať tovar podľa objednávky, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Kupujúcemu. 

 
7.2 Bezprostredne po dodaní tovaru bude podpísaný Dodací list, ktorý bude obsahovať minimálne označenie 

Predávajúceho, Kupujúceho, konkrétne označenie a množstvá dodaných tovarov, dátum dodania 
a prevzatia tovaru, meno a priezvisko odovzdávajúcej a preberajúcej osoby a ich vlastnoručné podpisy. 
Kópiu dodacieho listu je Predávajúci povinný priložiť k faktúre. 

 
7.3 Pri plnení tejto Dohody je Predávajúci povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej repub-

liky a Európskej únie, je povinný postupovať odborne a s vynaložením odbornej starostlivosti a počínať si 
tak, aby nedochádzalo k škodám. 

 
7.4 V prípade, ak bude tovar dodaný vo vratných obaloch (napr. prepravky), budú tieto vratné obaly vrátené 

pri nasledujúcej dodávke tovaru, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

7.5 Predávajúci bude prevádzať na Kupujúceho vlastnícke práva k tovaru dodanému okamihom dodania na 
základe objednávky a Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu cenu, dohodnutú s Predávajúcim a 
uvedenú a potvrdenú na dodacom liste a vystavenej faktúre, v súlade s touto Dohodou. 

 
7.6 Kupujúci nie je viazaný povinnosťou odobrať celé predpokladané množstvo tovaru, uvedené v prílohe č. 1 

tejto Dohody. Predávajúci bude kupujúcemu fakturovať len objednané a prevzaté množstvo tovaru. 
 
7.7 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu objednaný tovar v bezchybnom stave, v stanovenej lehote, 

na miesto a v množstvách určených v objednávke. Pri dodaní objednaného tovaru Predávajúci odovzdá 
dodací list so všetkými potrebnými náležitosťami, ktorý po ukončení prevzatia objednaného tovaru podpí-
še zástupca Predávajúceho i Kupujúceho. Pri plnení tejto Dohody sa Predávajúci zaväzuje dodržiavať prí-
slušné právne predpisy, hygienické a technické normy súvisiace s plnením tejto Dohody. 

 
7.8 Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru, ktorá musí byť v súlade so zákonom NR SR č. 

152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, Potravinovým kódexom a s ostatnými platnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie týkajúcich sa predmetu tejto Dohody.  

 
Článok VIII 

Podmienky odovzdania a prevzatia tovaru a zodpovednosť za vady 
8.1 Miesto odovzdania a prevzatia tovaru je uvedené v záhlaví tejto Dohody, prípadne môže byť spresnené 

v objednávke. 
8.2 Kupujúci doručí Predávajúcemu objednávku, predmetom ktorej je dodávka tovaru najneskôr do 24 hodín, 

a však najneskôr na nasledovný pracovný deň do 15:00 hodiny. To neplatí pre dni pracovného pokoja. 
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8.3 Kupujúci (osoba preberajúca tovar za Kupujúceho) je pri prevzatí tovaru povinný prekontrolovať jeho úpl-
nosť, kompletnosť, balenie a svojím podpisom na dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. V prípade 
akýchkoľvek vád tovaru resp. nesúladu dodávky s údajmi na dodacom liste, je Kupujúci povinný túto sku-
točnosť ihneď pri preberaní tovaru u Predávajúceho reklamovať a uviesť nedostatky na dodacom liste. Ich 
akceptovanie Predávajúci potvrdí na dodacom liste svojím podpisom. Bezchybnosť dodávky potvrdzuje 
Kupujúci Predávajúcemu podpisom dodacieho listu. 

 
8.4 Ak pri prevzatí tovaru zistí Kupujúci, že ide o nekompletnú dodávku objednaného tovaru, nezodpovedajú-

ceho dohodnutej kvalite, resp. neoznačeného, poškodeného, alebo presahujúcim jednu tretinu dátumu 
spotreby a pod. a túto skutočnosť potvrdí na dodacom liste aj Predávajúci (osoba odovzdávajúca tovar 
Kupujúcemu), Predávajúci je povinný dodaný tovar vymeniť v lehote uvedenej v ods.7.5 tohto článku, ak 
sa zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci (osoba odovzdávajúca tovar Kupujúcemu) nesmie bezdô-
vodne odoprieť podpísanie dodacieho listu v prípade, ak Kupujúci reklamuje tovar. V prípade, ak Predáva-
júci (osoba odovzdávajúca tovar Kupujúcemu) nesúhlasí s reklamáciou Kupujúceho uvedie túto skutoč-
nosť v dodacom liste a následne je štatutárny zástupca Predávajúceho povinný vyjadriť sa písomne (mai-
lom) k reklamácii do 24 hodín odo dňa podpísania dodacieho listu Kupujúcim.  

 
8.5 V prípade, ak predmetom reklamácie bude tovar, ktorý má byť Kupujúcim použitý v deň dodania, je Pre-

dávajúci povinný tento tovar vymeniť za bezvadný v lehote do 1 hodiny od okamihu uplatnenia reklamácie 
– uvedenú lehotu je nutné dodržať vzhľadom k tomu, že z dodaného tovaru sa začína variť bezprostredne 
po jeho dodaní, alebo tovar vziať naspäť a odpočítať sumu za tento tovar z celkovej vystavenej faktúry. 
V prípade, ak predmetom reklamácie bude tovar, ktorý má byť Kupujúcim použitý v iný deň, ako je deň 
dodania, je Predávajúci povinný tento tovar vymeniť za bezvadný v lehote do nasledujúceho dňa do 08:00 
hod. po dni uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
8.6 Vzhľadom k tomu, že pri niektorých tovaroch je možné zistiť ich kvalitu (resp. či nie sú „pokazené“) až 

po ich otvorení/rozbalení – ktoré sa uskutoční až v deň ich použitia, je Kupujúci oprávnený takéto vady to-
varu – ktoré mohol zistiť až po otvorení/rozbalení obalu tovaru reklamovať bezodkladne po zistení takejto 
vady a Predávajúci je povinný tento tovar vymeniť za bezvadný v lehote do 1 dňa od prijatia uplatnenia 
reklamácie.  

 
8.7 Vady dodávky tovaru musia byť do vystavenia faktúry Predávajúcim odstránené. Kupujúci bude akcepto-

vať iba faktúru za dodávku bezchybného tovaru v súlade s objednávkou. 
 

8.8 Kontaktné osoby pre účely tejto Dohody sú uvedené v záhlaví Dohody. V prípade, ak dôjde k zmene týchto 
osôb, je dotknutá zmluvná strana povinná oznámiť túto zmenu bezodkladne druhej zmluvnej strane pí-
somne (resp. mailom). 

 
8.9 Vzhľadom k tomu, že tovary, ktoré sú predmetom tejto Dohody, majú rôznu dobu trvanlivosti/dobu 

spotreby, Kupujúci požaduje, aby Predávajúci dodával tovary s čo najneskoršou dobou spotreby 
a s čo najdlhšou dobou trvanlivosti, t.z. maximálne do jednej tretiny dátumu spotreby každého do-
dávaného tovaru. Nesmú byť dodané tovary, ktorým ku dňu dodania verejnému obstarávateľovi 
uplynulo už viac ako tretina doby dátumu spotreby tovaru. 

 
Článok IX 

Platobné podmienky a fakturácia 
9.1 Finančné plnenie uskutoční kupujúci na základe faktúr, vystavených Predávajúcim v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 
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9.2 Cena za jednotlivé tovary sú uvedené v prílohe č.1 a  je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v platnom znení  a v súlade s ponukou Dodávateľa predloženou vo výzve na predkladanie ponúk, 
ktorá predchádzala uzatvoreniu tejto Dohody. Ceny môžu byť menené jedine v súlade a spôsobom urče-
ným v čl.V ods.5.6 a nasl. tejto Dohody. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne platnými pred-
pismi v čase fakturácie. 

 
9.3 Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi žiadny preddavok. 

 
9.4 Predávajúci bude vystavovať a doručovať Kupujúcemu faktúry raz za 10 dní, pričom posledná faktúra 

v danom kalendárnom mesiaci musí byť Kupujúcemu doručená najneskôr v posledný deň kalendárneho 
mesiaca. Faktúra bude doručená Kupujúcemu na miesto dodania tovaru. Pokladom pre vystavenie faktúry 
a jej súčasťou budú dodacie listy potvrdené osobou, ktorá tovar prevzala. Fakturovaný bude vždy len sku-
točne dodaný a prevzatý tovar.  

 
9.5 Každá faktúra je splatná 14 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. 

 
9.6 Každá faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať 

nesprávne údaje, vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Predávajúcemu vrátená. Ak Predávajúci  po 
vrátení faktúry predloží opravenú faktúru, v takom prípade začne plynúť nová 14 dňová lehota splatnosti 
faktúry po jej opätovnom doručení Kupujúcemu. 

 
9.7 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi faktúry bezhotovostne v lehote splatnosti na bankový účet Dodávateľa 

uvedený v záhlaví tejto Dohody. 
 

9.8 V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho 
úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.  

 
 

Článok X 
Zánik rámcovej dohody 

10.1    Táto Dohoda môže byť pred uplynutím doby jej trvania ukončená vzájomnou písomnou dohodou oboch 
zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením od Dohody. 
 

10.2   Ktorákoľvek zmluvná strana môže túto Dohodu vypovedať i bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť pí-
somná a výpovedná lehota je v prípade podania výpovede 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť 
prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej 
strane. 

 
10.3   Vypovedanie tejto Dohody neovplyvňuje splnenie záväzkov oboch zmluvných strán, vyplývajúcich z kon-

krétnych objednávok, uzavretých na základe tejto Dohody pred podaním výpovede. 
 
10.4  Predávajúci aj Kupujúci môžu odstúpiť od tejto Dohody z dôvodov uvedených v ods. 9.5 a 9.6 tohto člán-

ku. Nároky na náhradu spôsobenej škody nie sú odstúpením od plnenia tejto Dohody dotknuté. Odstú-
penie od tejto Dohody je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 
10.5    Predávajúci môže od tejto Dohody odstúpiť, ak Kupujúci mešká s úhradou jednotlivých faktúr o viac ako 

60 dní odo dňa od ich splatnosti. 
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9.6      Kupujúci môže od tejto Dohody odstúpiť, ak Predávajúci: 
a) stratí spôsobilosť dodávať tovar podľa tejto Dohody (napr. zánik právnickej osoby a pod.), 
b) ak bol na majetok Predávajúceho vyhlásený konkurz, alebo ak vstúpil do likvidácie, 
c) dodávateľ v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody zastavil vykonávanie predmetu Dohody alebo inak 
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto Dohody, 
d)predávajúci bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky 
vyplývajúce z tejto Dohody na tretie osoby, 
e) opakovane dodáva kupujúcemu vadný tovar, t.z. viac ako dvakrát za jeden týždeň. 

 
Článok XI 

Záverečné ustanovenia 
11.1 Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Kupujúci obdrží 2 vyhotovenia                

a Predávajúci obdrží 2 vyhotovenia. 
 
11.2 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude Dohoda zverejnená v súlade s § 47a ods. 
1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 
11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa tejto Dohody sa budú doručovať poštou 

doporučene na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto Dohody, pokiaľ druhá Zmluvná strana neoznámi inú 
adresu pre doručovanie. Písomnosti odoslané doporučene poštou sa považujú za doručené aj v prípade 
odmietnutia prevzatia zásielky adresátom alebo vrátenia zásielky ako neprevzatej v odbernej lehote, a to 
dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom alebo dňom vrátenia neprevzatej zásielky späť 
odosielateľovi, bez ohľadu na to, či sa adresát o uložení zásielky na pošte dozvedel.  

 

11.4 Dohodu je možné na základe vzájomnej dohody doplniť alebo zmeniť formou  písomného dodatku, ktorý 
bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody. 

 

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevý-
hodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 

 
 
 
 
V ......................................, dňa..............    V ............................................, dňa.............. 
 
 
..........................................      ................................................ 
              Kupujúci       Predávajúci  
 
 
 
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií 
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