
RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI 
 

medzi 
 

Mestská časť Bratislava Petržalka  
Zastúpenie: Vladimír Bajan, starosta 
Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava 
IČO: 603 201 
Bankové spojenie: 1800599001/5600 
(ďalej len Prevádzkovateľ) 
 
a 
 
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. 
Zastúpenie: Paul Pauls, riaditeľ spoločnosti, Marian Olajec, riaditeľ prevádzky 
Sídlo: Trnavská cesta 41/A, 83104 Bratislava 
IČO: 35790164 
DIČ: SK2020234216 
Bankové spojenie: 1699077080/1111 
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka 489/B 
(ďalej len Kaufland) 
 

I. 
Preambula 

1. Kaufland je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa maloobchodným predajom potravín 
a iného spotrebného tovaru, ktorá uprednostňuje predaj tovaru pred dátumom spotreby 
pred jeho likvidáciou. 

2. Prevádzkovateľ a Kaufland sa dohodli spolupracovať spôsobom nižšie stanoveným, 
a tak pomáhať napĺňať ciele sociálneho obchodu. 

 
II. 

Spôsob spolupráce 
1. Kaufland sa zaväzuje podľa svojich možností a vlastného uváženia poskytnúť 

Prevádzkovateľovi  potravinový tovar, ktorý už nezodpovedá kvalitatívnym 
štandardom Kauflandu, formou predaja. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude tovar 
poskytovať zadarmo alebo za úplatu v rámci svojej pôsobnosti. 
 

III. 
Podmienky spolupráce 

1. Tovar v zmysle článku II. bude poskytnutý iba v prípade relevantných zásob 
a vhodných technických a personálnych kapacít Kauflandu. Výber tovaru a stanovenie 
množstiev uskutočňuje výhradne Kaufland. 

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady bez výnimky prevziať všetok 
poskytnutý tovar, ak jeho množstvo v čase prevzatia kapacitne nepresiahne reálne 
technické a logistické možnosti prevádzkovateľa. V rámci tejto dohody nebude 
poskytovaný žiadny mrazený tovar. 

3. Obe strany môžu verejne komunikovať verejne spoluprácu na základe tejto dohody iba 
po predchádzajúcej vzájomnej dohode, a to počas trvania dohody ako aj po jej 
skončení. 

 



IV. 
Zodpovednosť za tovar 

1. Prevádzkovateľ preberá okamihom prevzatia tovaru plnú zodpovednosť za jeho 
kvalitu, vlastnosti a stav. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri preprave, skladovaní 
a manipulácii s tovarom dodržiavať príslušné právne normy a odborné predpisy 
s osobitným zreteľom na hygienu logistiky a predaja a ochranu spotrebiteľa. 

2. Tovary, na ktorom je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti smie Prevádzkovateľ 
poskytovať konečnému spotrebiteľovi len do jeho uplynutia. 

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za riadnu likvidáciu zostatkov v zmysle platnej legislatívy 
a na vlastné náklady. 

4. Na tovar neplatí žiadna zákaznícka garancia Kauflandu. 
 

V. 
Prebierka tovaru 

1. Zástupcovia Prevádzkovateľa budú preberať tovar po predchádzajúcej osobnej alebo 
telefonickej dohode s Kauflandom. Prevádzkovateľ je oprávnený kontaktovať 
Kaufland a overiť, či je tovar prípadne k dispozícii. 

2. Miestom prevzatia tovaru je vždy príjmová rampa prevádzky Kauflandu. Kaufland 
týmto udeľuje Prevádzkovateľovi povolenie na vjazd k príjmovej rampe za účelom 
prevzatia tovaru. 

3. Kontaktné údaje Kaufland, prevádzka Bratislava Petržalka: 
adresa: Jantárová cesta 30, 85106 Bratislava 
kontaktná osoba(y) pre prevzatie tovaru: vedúci obchodného domu alebo vedúci dňa 
telefón: 02/ 67 207 900 
 
Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: 
adresa: Miestný úrad Bratislava – Petržalka, Kutlíkova ul. č. 17, Bratislava 
kontaktná osoba(y) zodpovedná za plnenie zmluvy: Mgr. Alena Halčáková,           
Mgr. Jana Guľová 
telefón: 02/68286855, 68286857 

 
4. Zástupcovia Prevádzkovateľa  potvrdia prevzatie tovaru podpisom na dodací list. 

Kaufland im odovzdá na mieste kópiu tohto dodacieho listu. 
 

VI. 
Platnosť dohody 

 
1. Táto dohoda platí na dobu určitú od 1.7.2012 do 28.2.2013 s opciou predĺženia 

písomnou dohodou. 
2. Sučasťou tejto dohody je cenník a platobné podmienky Kauflandu. 
3. Dohodu možno zrušiť písomne s okamžitou platnosťou. 

 
VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že Kaufland nepodporuje ani neakceptuje žiadny 
spôsob nepriameho či priameho poskytovania výhod za účelom dosiahnutia 
zmluvných cieľov. Ak Prevádzkovateľ poruší túto zásadu, prislúcha Kauflandu právo 
na okamžité vypovedanie zmluvy. 

2. Prevádzkovateľ bude napĺňať dohodu spôsobom, ktorým nepoškodí dobré meno 
spoločnosti Kaufland, nespôsobí jej škodu a neporuší jej práva. 



3. Prevádzkovateľ a Kaufland sa zaväzujú dodržiavať zásadu mlčanlivosti o všetkých 
ustanoveniach tejto dohody. Toto ustanovenie sa netýka povinnosti poskytnutia 
informácií o tejto Zmluve v rozsahu, ktorý obdarovanému vyplýva z platných 
právnych predpisov. 

4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z nich obdrží po jednom každá 
strana. 

 
 
V Bratislave dňa  ............................................................ 
 
 
......................................................                             ........................................................ 
          Vladimír Bajan     Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 starosta     Paul Pauls 
 podpísaný     riaditeľ spoločnosti 

                                        podpísaný 
 

........................................................ 
Kaufland Slovenská republika v.o.s. 

       Marian Olajec 
       riaditeľ prevádzky 

                                     podpísaný 
                   



 
Príloha k dohode o spolupráci 

 
Cenník a platobné podmienky 

 
1. Cena za 1 ks prevzatého tovaru je stanovená na 0,01 € (slovom: jeden eurocent) bez DPH. 
 
2. Pod 1 ks tovaru sa myslí: 

• samostatný kus alebo balenie tovaru opatrené EAN kódom alebo s prideleným PLU 
číslom 

• samostatný kalibrovaný kus tovaru opatrený EAN kódom alebo s prideleným PLU 
číslom 

• samostatné balenie váženého nekalibrovaného tovaru 
 
3. Forma úhrady cien za prevzatý tovar: bezhotovostne na základe faktúry vystavenej 
Kauflandom. 
 
4. Fakturácia: mesačne na základe preberacích protokolov, ktorých kópia je súčasťou faktúry. 
 
5. Splatnosť faktúr: 30 dní odo dňa vystavenia. 
 
 
 
 
 


