
KKÚÚPPNNAA  ZZMMLLUUVVAA  55//PP  
 

uzavretá podľa § 409 a nasl. č. 513/1991 Zb. 

-  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  -  

 

 

Článok I 
Zmluvné strany 

 

1.1  Predávajúci: Mäso ZEMPLÍN a.s.  

 Sídlo: Užhorodská 86, Michalovce 071 01  

 Štatutárny zástupca: Blažena Nízka, predseda predstavenstva  

 IČO: 36 205 915  

 DIČ: 2020040583  

 IČ DPH: SK2020040583  

 Bankové spojenie: VÚB a.s. Humenné  

 Číslo účtu: 1470709959/0200  

 IBAN: SK06 0200 0000 0014 7070 9959  

      Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1175/V 

      (ďalej len „predávajúci“) 
 

 

1.2 Kupujúci: Domov v Poloninách  

 Sídlo: Nová Sedlica 50, 067 68  

 Štatutárny zástupca: Mgr. Ida Novotná  

 IČO:37944584  

 DIČ : 2021929041  

 Bankové spojenie: Štátna Pokladnica  

   

 IBAN: SK61 0900 0000 0000 8694 0393 

 

 

 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
 Predmetom zmluvy je pravidelná dodávka bravčového mäsa, hovädzieho mäsa , vnútorností 

a mäsových výrobkov podľa uvedenej cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

1. Predmet zmluvy bude zodpovedať požiadavkám zákona o potravinách kuchynsky 

opracovaných. 

2. Objednávky je možné realizovať telefonicky, faxom alebo písomne.  

 

 

 

 

Článok III 
Obchodné podmienky 

 
 Predávajúci sa zaväzuje plniť predmet zmluvy podľa platných rozvozných plánov, ktoré 

vypracuje na základe objednávok kupujúceho. 



 

 

 

Predkladacie termíny na objednanie sú stanovené takto: 

 

- výsekové mäsá 

- mäsové výrobky 

12 hodín pred dňom rozvozu 

12 hodín pred dňom rozvozu 

 

 Predávajúci zabezpečí realizáciu objednávky v deň uvedený na objednávke. Predávajúci na 

požiadanie odberateľa bude zabezpečovať aj operatívne dodávky. 

 

 

Vady tovaru: 

 

 Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí porušenie noriem u dodávky tovaru, vodič na tento 

tovar (alebo jednotlivé časti) vypíše návratku s popisom vád. Pri zistení váhových rozdielov 

odberateľ okamžite telefonicky vyzve dodávateľa, aby sa dostavil k riešeniu reklamácie. 

 

 Reklamácia a skryté vady zistené v záručnej dobe uplatňuje odberateľ okamžite telefonicky, 

faxom, prípadne u trvanlivých výrobkov aj písomne, pričom zabezpečí uskladnenie reklamovaného 

tovaru tak, aby nedošlo k jeho narušeniu. 

 

 

Záručné doby: 

 

1. Mäso bravčové 3 dni 

2. Mäso hovädzie 4 dni 

3. Vnútornosti 2 dni 

4. Mäsové výrobky Podľa dátumu uvedenom na 

faktúre resp. obale 

 

 

 Kupujúci na kontrolu dodávaného množstva bude používať platné ciachované váhy s 

váživosťou, ktorá zodpovedá dodávaným množstvám. 

 

 Kupujúci je povinný prevziať tovar kvalitatívne a kvantitatívne za prítomnosti vodiča v 

súlade s objednávkou a dodacím listom. 

 

 Správnosť údajov na dodacom liste podpíše a opečiatkuje. 

 

 

Článok IV 
Cenové a platobné podmienky 

 
 Cena jednotlivých druhov tovaru je uvedená v cenníku, ktorý je prílohou kúpnej zmluvy. 
 

 Ak predávajúci dodá výrobky, ktorých cena nie je uvedená v cenníku, je povinný cenu 

výrobkov uviesť na dodacom liste. 
 

 Cena uvedená v cenníku je vrátane DPH a vrátane dopravy na miesto kupujúceho. 

 Zmenu cien môže ovplyvniť – devalvácia, zmena cien vstupov nakupovaných surovín 



(jatočných ošípaných a hovädzích štvrtí) a to smerom hore alebo dole.  

 Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú na faktúre                   

s dohodnutou lehotou splatnosti 14  dní od vystavenia faktúry alebo hotovostného dokladu . V 

prípade omeškania úhrady faktúry môže predávajúci účtovať kupujúcemu úrok z omeškania podľa 

Obchodného zákonníka § 369 a 502. 

 

Článok V 
 

Miesto a čas plnenia 

 
1. Miesto plnenia je mäsokombinát Mäso ZEMPLÍN a.s. 

2. Čas plnenia – podľa rozvozných plánov. 

 

 

 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu od      10.01.2017        do   31.01.2017         . V prípade, že 

jedna zo zmluvných strán poruší ustanovenia tejto zmluvy, môže sa zmluva vypovedať. 

2. Výpovedná lehota je jeden mesiac pre obidve strany a počíta sa prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po obdržaní písomnej výpovede. 

3. Zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú touto zmluvou upravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

      4.   Zmenu cien môže ovplyvniť – devalvácia, zmena cien vstupov a to smerom hore alebo dole. 

 Zmenu cien uplatní predávajúci len po vzájomnej dohode s kupujúcim.      

5. Zmluva sa vyhotovuje v jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

7. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami a účinnosť dňom     

 nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.                                                          

 

 

 

            Za predávajúceho:              

 

 

…............................................................. 

                Blažena Nízka 

  predseda predstavenstva 

                        

      Za kupujúceho:      

 

 

…............................................................... 

      

Mgr. Novotná Ida 

riaditeľka 

 

 

 

 

V Michalovciach dňa: 09.01.2017 


