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METRo cash & carry sR §.r.o.
sEngcká cesta í88í,900 28 lvanka pri Dunaii
Registrácia: zapísaná v oR okresného súdu
Bratislav. l., v oddiel sro, vložka č. 69í53/B
lČo; 4595267í, lč DPH sK 2023í5o7o1, Dlč: 2023,15o7oí
Bankové spoignio: Vš6ob9cná úve.ová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
č. účtU; IBAN : 20l 073 0006/0200; sK60 0200 0000 0020 1073 0006
áKAzNÍcKA REGlsTRÁclA Č.: 7oo252
oBcHoDNÉ MENo/NÁzov: spoiená škola, slančíkovei 2, Nitra
sÍDLo/MlEsTo PoDNlKANlA
Ulica: slančíkovej 2
PSČ: 950 50
obec: Nitra
lčo;00161365
lč DPH:
Dlé:, 2021248612
obchodný o-mall: uctaŤen@3psnř.edu.3k
obchodný tel. kontakt: 037/69 250 2/r
obchodný mobil: +42í 9í8 7í6 648
Korešpondenčná adresa (vollterné):
Ulica:
PSč:
obec;
ZASTÚPENÝ OPRÁVNENOU OSOBOU
Meno a píiezvisko: : lng, Libor Kabát" PhD.

žtnoosŤ o REGlsTRÁclu áKAzNíKA
1. REGlsTRÁclAZÁKAZNíKA

Týmto, ako osoba oprávnená konať v mene vyššie uvedeného subjektu/zákazníka, žiadam o jeho zar€gistrovanie ako
zákaznlka závozove| služby u spoločnosti METRo cash & carry sR s,r,o., so sídlom senecká c€sta 1881, 900 28
lvanka pri Dunaji, lČo: 45952671, zapísaná v obchodnom registíi vedenom okresným súdom Bratislava l,, oddiel sro,
vložka č. 69153/B (ďalej len ,,spoločnosť METRo"),

2. KoNTAKTNÉ osoBy REGlsTRovANÉHo áKAZNíKA

Meno a priezvisko; zuzana savová
Pozicia;
Telefónne číslo: +421 918 716 648
E-mailová adresa: savova@spsnr.edu.sk

Týmto ako osoba oprávnená konať V mene vyššie Uvedeného subjektu/zákazníka potvrdzujem, že všeiky vyššie

Uvedené údaje vrátane osobných údajov sú správne a úplné a že boli poskytnuté oprávnene a V nevyhnutnom IozsahU.

Týmto ako osoba oprávnená konať v mene Vyššie Uvedeného subjektu ďalej beriem na Vedomie, Že registrovaný

zákaznlk závozouej služby spoločnosti METRo má možnost' využívat' službu m-objednávka na webových stránkach

spoločnosti METRo Www.metro,sk . o záujme registrovaného zákaznlka záuozoue;! služby spoloénosti METRo o

poskytovanie služby m_objednávka je potrebné informovat' Vášho obchodného zástupcu. Na základe tohto záUjmu

registrovaného zákaznika mu budú na jeho e-mailovú adresu zaslané prístupové údaje vrátane návodu, ako sa na ÚČely

m-objednávky zare9istíovat',

3. RÁMCOVÉ ZiiLUVNÉ OBCHODNÉ PODM|ENKY ZÁVOZOVEJ SLUŽBY - MMCOVÉ PODM|ENKY ROZVOZU
A VŠEOBECNé OBCHODNÉ PODMIENKY

Týmto ako osoba opíávnená konať v mene vyššie uvedeného subjekiu/zákaznlka, potvrdzujem, že som bol

oboznámený a súhlasím s rámcovými zmlUVnými obchodnými podmienkami závozovej slUžby spoločnosti METRo a so

všeobecnými a zvláštnymi obchodnými podmienkami spoločnosti METRo V aktuálne účinnom zneni, ktorých kópie mi

boli poskytnuté préd podpísaním tejto žiadosti o registráciu. Beriem na vedomie, že znenie týchto podmienok je

k dispozícii aj na intemetových stránkach WWw,metro,sk/osobne-Udaie. resD, WwW.metro,sldobchodne-oodmienkv, a na

recepcii každého vel'koobchodného strediska spoločnosti METRo v tlač€nej podobe.
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A. áKAzNícl - PRÁvNlcKÉ osoBY (nas tedujúci lext platl len pre zákazníkov, ktorI sťl právnbkými osobami)

sPRACÚVAN|E tDÉNTlFlKAčNÝcH A osoBNÝcH ÚDAJoV

spoločnosť METRo vykonáva spracúvanie Vyššie uvedených identiíikačných údaiov s ciel'om zriadiť a viesť zákaznlcku

registráciu. ldentifikaěné údaje móžu bť poskytované aj ďalším spoloěnostiam v skupine METRo Group, ktoďch je

spoločnosť METRo súčasťou, a lo s cielom zamedziť podvodom, plniť právne povinnosti a pod,

V pílpade, že súčastbu poskytnutých údajov §ú aj osobné údaje (napr. kontaktné údaje ako e-mailové adresy, tel, ČÍsla

vrátane údajov kontaktných osób zákazníka podla bodu 2. vyššie), spracúvame tieto osobné údaje na základ€

oprávneného záujmu v zmysle č], 6 ods. 1 vety 1 písm. 0 všeobecného nariadenia o ochrane osobných Údajov (GDPR),

ked je poskytnutie týchto údajov úplne dobrovotné; kontaktné údaje však slúžia na to, aby sme s Vami mohli lahko a

lepšie komunikovať, na správu Vašej registrácie, zákaznickeho účtU, METRo karty a na budovanie zákaznÍďeho

váahu s Vami_ V iomto zmysle má záuiem spoločnosti METRo prednost' pred záujmom prisluŠnej kontaktnej osoby o

ochranu jej osobných údajov, pričom táto osoba musí oěakávať, že jej osobné údaje budú spracúvané na tento ÚČel,

osobné a identifikačné údaje uvedené pri registrácii zákaznlka móžu byt ďalej odovzdávané naŠim zmluvným

parinerom, externým poskytovate|,om, v rámci rozsahu ich odborných činnosti pri plnení zmlúv, napr- v oblasti hostingu,

údržby a prevádzkovan í našich systémov a aplikáciia pod,

ldentiíikačné údúe zákaznlka budú vymazané 36 mesiacov po Ukonéení registrácie/vrátenÍ METRo kaňy, s výnimkou

prípadov, keď existujú právne povinnosti, ktoré vyžadujú dlhšie Uchovávanie týchto údajov (napr. v prÍpade daňových a

íinančných predpisov móže byt,táto lehota až 10 rokov). viakom prípade budú údaje najprv blokované vo vťahu

k možnosti použitia na iné účel a potom vymazané, hneď ako uplyni€ právne predpísaná lehota uchovávania,

Poskytnuté kontaktné osobné Lldaje resp. údaje kontaktných osób zákaznlka budú vymazané bez ďalŠieho upozornenia

po ukončeni prlslušnej zákazníckej registíácie, s výnimkou prípadov, ked máme opráVnenie na ich ďalŠie spracúvanie

na základe vami udeleného súhlasu,

Podrobné infoímácie o tom, ako spotočnosť METRo spracúva osobné (kontaktné) údaje fyzických osób, nájdete na

webových stránkach spoločnosti METRo: httos://www,metro,sUosobne-udaie, v príslušnej sekcii, Na výkon svojich práv

podra GDPR (napr. pre informácie, opravu, výmaz a námietku) móžu subjekty údajov kedykotvek kontaktovať

poverenca na ochranu údajov spoloěnosti METRo info@metro,sk.

oBcHoDNÉ ozNÁMENlA/PRlAMY MARKETlNG

Týmto, ako osoba oprávnená konať V mene Vyššie uvedeného subjektu/zákazníka, ktoď je právnickou osobou, dalej:

tr NEUDEI]UJEM spoloénosti METRo súhlas na zasielanie obchodných oznámení, najmá ponúk Výrobkov a sluŽieb

spoločnosti METRo a obchodno-prevádzkových informácií na poskytnuté adresy vrátane elektronických adíiés a na

telefónne čísla,

tr UDEIUJEM spoloěnosii METRo súhlas so zasielaním obchodných oznámení, najmá ponúk výrobkov a služieb

spoloěnosti MÉTRo á obchodno_prevádzkových informácií na poskytnuté kontaktné údaje, formou:

tr e-mailu,

o ielefonicky,

tr sMs

tr poštou,

Tento súhlas je udelbvaný na čas lrvania zákazníckej registrácie a ďalej na čas 1 roku po jej skončení.

B. áKAzNícl _ FYZCKÉ osoBY ína stedujúci text ptatl len pre zákaznlkov, ktorI sú Fyzíckými osobami)

VYHLÁSENlÉ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
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obchodné meno :

RegistroVaná:
Zastúpená:
Sídlo:
tčo:
lč DPH:
DlČ:
Bank. spojenle :

lBAN:

Rámcové podmienky rozvozu
uzatvorené medzi:

1. Předávajúci:

METRo cesh & carry SR s.r.o.
okresný srld Bíatislava l, oddiel sro, Vložka č,69153/B
oprávnenými osobami
senecká cesta 188,1 , 900 28 lvanka pri DUnáji
45 952 671
SK2023150701
2023150701
Všeobecná úVerová banka, a.s,
SK87 0200 0000 0020 1073 0102

(ďalej len "predáVajúci")

a

2. Kupujúci:

Óíslo registrácie/ zákaznícke ěíslo: 22 700252
obchodné meno : spojená škola, slenčíkovei 2, Nitre
sídlo: slančlkovej 2, 95050 Nitra
Regislrovaná: okresný úrad Nitra
Vložka číslo: 430-27938

osoba opráVnená konať
za kupujúceho : lng. Libor Kabát, PhD.
lčo:00í6í365
lč DPH :

DlČ:2021246612
Podniketeíské oprávnenie :

Adresa prevádzky: Slančíkovej 2, 95050 Nitra
Číslo obchodu: 22
Hlavný predmet podnikania zákazníka: stredné odboíné školstvo

Bank. spojenie: sK50 8í80 0000 0070 0030 8664
Emaitová adresa: uctaren@spsnr.edu.sk
íel.líax,. 037169 25o 24
(ďalei len "kupuit]ci")

l.

Predmet podmienok, dodaný tovar a kúpna cena

1. Predmetom týchto podmienok je záVázok píedávajúc9ho dodať kupujúcemu tovar.podra

Jltr}r'.á óó-..i1l ióreoavajoceno alábo tovar z pónuky podra individuálneho objednávkového listu s

ktorÝm bol kuouiúci oboznámený,
;.-i;;;r-;;'d;ý u-oooá r buoe dooany podta jednotlivých ob,iednávok kupujúceho, ktoré budú

obsahovať najmenej tieto náležitosti :

takto:

I Predávajúci je obchodnou spoločnosťou zapísanou podla práVa Slovenskej republiky, ktorá naviazala

alebo hódlá'naviazať a rozšííiť obchodné vzťahy nad obvyklý štandard služieb v systému cash &

ó"r,v v záujme skvalitnenia a rozšírenia dohodnutých služieb v systéme predaja Cash & Carry podta

Řámtovyctl, oocnodných podmienok ( www.metro.sk ) so zmluvnými stranami sa dohodIi na

nasledovnom :



a) čislo rozvozovej registrácie kupu.iúceho
b) uvedenie obchodného názvu kupujúceho
c) uvedenie konkrétneho druhu a množstva ob.|ednaného tovaru

3. óoleanavru vykoná kupujúci telefonicky, íaxom, písomne, resp. ďalšími e_mailovými

prostriádkami a to nájneskór do 1o:00 hod. dňa predchádzajúceho dni požadovaného dodania tovaru

i<upujúcim, inak má právo predáva1úci posunúť termín dodania tovaru na naibližší nasledujÚci

za:,to2ovy deň. každá brijata ónjeonavxa bude predávajúcim potvrdená a to e-mailom, faxom či iným

preukázateíným spósobom,
l, xupujuu 2aptáti za dódaný tovar kúpnu cenu vo výške podla potvrdenia predávajúceho

objednáVky kupujúceho a to na základe faktúry - dodacieho listu.

s. 
'ereoaváluci'sí Vyhradzuje práVo spoplatniť spracovanie objednáVky tovaru kupujúceho, ktorá bola

zrealizovaáá prostňdníctvóm' závozovej služby METRO distribúcia. O aktuálnej výške tohto PoPlatku
je kupujúci vždy predáVajúcim informovaný pred dokončením ob.iednania tovaru,

ll.
Dodacie podmienky, splnenie povinnosti dodať

1. Miestom plnenia je prevádzka kupu,úceho uvedená kupu.|tlcim V objednávke, Nebezpečenstvo
škody na tbvare prbcňádza okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu, v mieste plnenia,.. 

. _

2. Dátum a čas závozu bude stanovený predáVa,úcim v súlade s dohodou medzi predáVajúcim a

kupujt]cim v píiebehu objednávania iovaru, poprípade predávajúcim po zaistení .tovaru 
podla

prtltúsnej objednávky. ó dátume a čase závozu bude vždy kupujúci predávajúcim vopred

informovaný.
3. Vlastnícke |rrávo k tovaru sa na kupujúceho prevádza okamihom úplného zaplatenia celej kúpnei

ceny.
4. Predávajúci dodá tovar požadovaný na obiednáVke, kupujúci ,ie povinný dodávku.tovaru prijať

a powrdií jeho prevzatie na dodacóm liste alebo kópii íaktúry s dátumom prevzatia, podpisom

o|rávneného záŠtupcu kupujrlceho s pripojením odtlačkom pečiatky kupujúceho,

lll.
Platobné podmienky, íaktuřácia

1. Bež^á úhrada : Hotovosť pri odovzdanl a prebratí tovaru v mieste určenom kupujúcim.

Faktrlra predávajtlceho bude obsahovať:
- označenie zmjuvných strán s uvedením sídla, lČ, DlČ, lČ pre DPH
- číslo registrácie kupujúceho
- číslo faktúry
_ deň splatnosti
- údale o odovzdanom tovare
- fakturovanú čiastku bez DPH aj s DPH
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby predáVajúceho a kupujúceho
- ostatné orávnvmi Dredoismi stanovené obsahové náležitosti

z práioá s dreofiénoú sptátnostou sa riadi zvláštnymi zmluvnými dohodami medzi PredáVajúcim a

kupujúcim.

lV.
zodpovedno§ť za vady

,l. zodpovednosť za Vady dodaného tovaru sa riadi príslušnými ustanovenými obchodného zákonníka,

2. kúp,rj,r"ije povinny uškutočniť bez zbytočného odklad_u po p ,ime tovaru jeho prehliadku

5. piáuó ru'puj,i"" ho zvád tovaru nemóže byť priznané pokiat kupujt]ci nepodá,písomné oznámenie

oredávaiúcému o zistenÝch vadách tovaru jpolu s nárokom z vád tovaru ktorý uplatňuje_ a_to béz

ilvi.c.én" 
"oiráou 

potóm, ked vady zistil, óodla charakteru tovaru naineskór do 3 dní od okamihu

prévzatia, ak nebude pre konkrétne plnenie dohodnuté inak,

,1



V,

zvláštne ustanovenia

,l. Na základe registrácie kupujúceho pre úěely služieb poskytovaných predávajúcim móžu byť
kupujúcemu pridelené prístupové údaje, na základe ktoných je kupujúci opíáVnený objednáVať či
nakupovať tovar u predáVajúceho. Všetky prístupové údaje Vrátane hesla do akejkolvek aplikácie
predáVajúceho sú prísne dóverné a kupujúci je povinný o nich zachováVať mlěanlivosť, neoznamovat'
ich akejkotvek tretej osobe a neumožniť ani ich VyužíVanie akoukorvek treťou osobou.

Všetky individuálne ceny tovaru či individuálne cenové ponuky oznámené v akejkotvek forme
predávajúcim kupujúcemu sú súčasťou obchodného tajomstva predáVajúceho a kUpujúci je povinný

o nich zachováVať píísnu mlóanlivosť, neoznamovať ich akejkolvek tretej osobe a neumoŽniť ani ich
využívanie akoukofuek treťou osobou.

V pripade porušenia Vyššie Uvedenej povinnosti zo strany kupujúceho je predáVajúci opráVnený
odstúpiť od zmluvy uzatvorenej podla príslušných obchodných podmienok a súčasne zrušiť
registráciu, ktorá oprávňuje kupujúceho k nakupovaniu tovaru od predáVajúceho a Vymáhať
predáva,iúcim od kupujúceho Všetky škody, ktoré mu V tomto dósledku vznikli,

2, PredáVajúci je opráVnený navrhovať zmeny týchto obchodných podmienok. PredáVajúci poskytne

zákazníkovi informácie o navrhovanei zmene týchto obchodných podmienok najmenej tridsat' (30)

kalendárnych dní pred navrhovaným dňom ich účinnosti. lnformácie o navrhovanej zmene, vrátane
informácie o navrhovanom dni účinnosti, poskytne predávajrJci kupujúcemu písomne ěi iným

spósobom komunikácle, ktoný má s ním dohodnutý. PredáVajúci .ie povinný mat' navrhované znenie
týchto obchodných podmienok k dispozícií vo svojich Velkoobchodných strediskách a umiestniť ich
ina Webovej stránke httos://Www, metro, sldobchodne-oodmienkv . Pokiar kupulúci nevyužijé svoje
právo písomne odmietnuť navrhovanú zmenu týchto obchodných podmienok najneskór,ieden (1)

kalendárny deň pred navrhovaným dňom r]činnosti takejto zmeny, platí, že navrhovanú zmenu týchto
obchodných podmienok prual s účinnosťou odo dňa účinnosti navrhnutého predávajúcim. v prípade,

že kupujúci Vyššie uvedeným spósobom odmietne návrh predávajúceho na zmenu týchto obchodných
podmienok, tak mu Vzniká práVo písomne Vypovedať zmluvu uzatvorenú s predávajúcim podla týchto
obchodných podmienok a po dobu výpovednej doby budú píe kupujúceho neďalej platné a účinné
podmienky v'znení pred navrhovanou zmenou. Výpovedná doba je Vtakom prípade tridsať (30)

kalendárnych dní a začína plynúť doruóením Výpovede predávajúcemu. Ak kupujúci navrhovanú
zmenu týóhto obchodných podmienok písomne neodmietne alebo navrhovanú zmenu obchodných
podmienók odmietne, ále nevyužije Vzniknuté práVo, ktoré mu umožňuje zmluvu uzatvorenú podla

iýchto obchodných podmienok vyššie uvedeným spósobom písomne vypovedať, 1ak platí, že
navrhovanr] zmenu týchto obchodných podmienok prijal s účinnostbu odo dňa úěinnosti navrhnutého
predáVajúcim.

záve reč névrlsta noven ie

1. Tieto rámcové podmienky sa uzatvára,iú na dobu neurčitr], s Výpovednou dobou jeden mesiac,

ktorá začína plynriť dňom nasledujúcim po dní, kedy bola doručená druhej strane. V pochybnostiach

sa má za to,'ie výpoved bola doruóená tretí deň po ,iej doporučenom odoslaní. Zmeny v inej ako
písomnej forme sa vylučujú a budťl považované za neplatné.
2. ostaíne pÉva a póvinnosti predávajúceho a kupujúceho neupravené v týchto rámcových
podmienkach sa riadia príslušnými Ustanoveniami platných práVnych predpisov.

b. zmluvné strany si výslovne podla § 262 obchodného zákonníka dohodli, že ich záVázkový Vzťah

podta týchto rámcových podmienok sa riadi ustanoveniami obchodného zákonníku.
l. osooy podpisujúce tieto rámcové podmienky svojim podpisom potvrdzujú platnosť svojich

oprávnení konať za príslušnú stranu.
5: Tieto rámcové pódmienky sú spísané v 2 vyhotoveniach, z nich každé ma,iú platnosť originálu a

každá zo strán obdží 'l Vyhotovenie,
Platnosť a účinnosť nadobrldajú tieto rámcové podmienky dňom podpisu poslednej 29 _stl.il
6. pre prípad vymáhania splnénia povinností z týchto rámcových podmienok je príslušný súd v zmysle

Všeobecne záVázných práVnych predpisov,
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