
KÚPNA  ZMLUVA č. 2/P 

o dodávke pečiva a pekárenských výrobkov 
 uzavretá v súlade s ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 v znení neskorších predpisov 

 

  

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Kupujúci: Domov v Poloninách 

sídlo:  Nová Sedlica 50, 067 68 

IČO:    37944584   

DIČ:    2021929041  

   Zastúpený: Mgr. Ida Novotná, riaditelľka 

 Bankové spojenie: Štátna Pokladnica 

                                                     Č. účtu:      IBAN:  SK69 8180 0000 0070 0052 1043 

                                                     Tel. č.:   257/769 45 23     

  

(ďalej len „kupujúci“) 

 

a 

 

Predávajúci:  Stanislav Veľas – PROBE 

                    Zapísaný v  Živnostenskom registri č. 702-3118  

sídlo: Ružová 808/11, 067 83  Kamenica nad Cirochou                         

IČO:  10 682 392 

DIČ:   1020708612 

   IČ DPH: SK1020708612  

   Zastúpený:  Stanislav Veľas 

 BANKOVÉ SPOJENIE: SLSP, a.s.   

                                                    Č. účtu:      IBAN:  SK61 0900 0000 0000 8694 0393 

                                                    Tel. č.:       057/7793101 

      (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

 

sa nižšie uvedeného dňa dohodli, že uzatvárajú túto kúpnu zmluvu o dodávke pečiva 

a pekárenských výrobkov  pre  potreby Domova v Poloninách         

 

 za nasledujúcich podmienok: 

 



Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1.1  Predmetom    kúpnej    zmluvy    je    dodávka    pečiva pekárenských výrobkov  (ďalej    

            len     „tovar“)      predávajúcim, kupujúcemu. 
 

1.2   Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podľa ods. 1.1 

 tohto  článku na základe prijatých objednávok kupujúceho v  plnom rozsahu, podľa 

 skutočných  potrieb a finančných možností kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje ním 

 objednaný tovar v množstve, druhu a podľa dohodnutej ceny, prevziať a  zaplatiť zaň 

dohodnutú kúpnu cenu.  

 

Článok II 

Dodacie podmienky 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy, dodávať kupujúcemu 

po obdŕžaní objednávky kupujúceho podľa dohodnutých závozných termínov, resp. 

podľa včas oznámených zmien objednávky kupujúceho podľa bodu  2.3 tejto zmluvy. 

Za včasné oznámenie zmien objednávky sa rozumie oznámenie zmeny najneskôr – do 

10.30 hod.  pred dňom rozvozu. 

 

2.2 Objednávky kupujúceho je možné realizovať telefonicky na tel. č. 057/7793101, mobil 

0910 956 048, alebo písomne na adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy. 

 

2.3 Tovar objednaný kupujúcim bude predávajúcim dodaný podľa objednávky na určené 

miesto dodania. 

            Prevzatie dodávky tovaru potvrdí kupujúci predávajúcemu na dodacom liste. 

 

2.4 Splnením dodávky tovaru sa rozumie dátum odovzdania tovaru predávajúci 

kupujúcemu do skladu potravín. 

 

2.5 Predávajúci je povinný v prípade mimoriadnych udalostí požiadať kupujúceho o 

predĺženie termínu dodania tovaru a uviesť dôvody, ktoré neumožnili predávajúcemu 

dodať tovar včas. Kupujúci nemusí súhlasiť s predĺžením termínu dodania tovaru, 

v tom prípade sa objednávka na dodanie tovaru zruší. 

 

2.7 Prepravu tovaru, ktorý má byť v zmysle tejto zmluvy dodaný kupujúcemu zabezpečuje 

 predávajúci na vlastné náklady.  

 

Článok III 

Kúpna cena, platobné podmienky 

3.1  Kúpna cena tovaru (Príloha č. 1 k tejto zmluve) je stanovená vzájomnou dohodou 

zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
 



3.2  Ceny sú dohodnuté ako jednotkové za mernú jednotku a kalkulované v  eurách (EUR) 

vrátane DPH, colných sadzieb, poistného, dopravy do miesta plnenia podľa 

požiadaviek kupujúceho a všetkých  nákladov súvisiacich s obstaraním tovaru. 

3.3 Dohodnutú kúpnu cenu nie je možné v zmysle ods. 3.1 tohto článku prekročiť okrem 

prípadov, keď dôjde k zmene kúpnej ceny v dôsledku akýchkoľvek legislatívnych 

zmien v Slovenskej republike, majúcich vplyv na určenie ceny. 

3.4  Zvýšenie kúpnej ceny tovaru je potrebné zo strany predávajúceho písomne oznámiť 

a dohodnúť s kupujúcim formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán najneskôr do 15 dní pred plánovanou 

zmenou pred uskutočnením jeho dodávky, inak platí cena dohodnutá podľa cenníka 

v zmysle ods. 3.1 tohto článku. V prípade, že kupujúci so zmenou cien nesúhlasí, má 

právo od zmluvy odstúpiť v písomnej forme. 

3.5  Zníženie kúpnej ceny tovaru môže predávajúci vykonať bez prerokovania s kupujúcim 

a bez dodatku k zmluve. 

3.6   Právo na zaplatenie ceny tovaru vzniká predávajúcemu riadnym  splnením jeho 

záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou. 

3.7  Predávajúci sa zaväzuje, že nebude požadovať od kupujúceho preddavky na kúpnu 

cenu tovaru. Kúpna cena za dodanie tovaru bude splatná na základe faktúr 

vyhotovených predávajúcim na základe jednotlivých objednávok kupujúceho tri krát 

mesačne. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť predávajúcim predložených faktúr 

bude 14 dní. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny tovaru je 

predávajúci oprávnený uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % z 

dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

Článok IV 

Reklamácia tovaru 

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

predávajúceho na tento tovar vypíše návratku s popisom vád a odoberie tento tovar 

naspäť ihneď pri dodávke.  

4.2   Pri zistení množstevného, hmotnostného a sortimentového rozdielu kupujúci okamžite 

vyzve predávajúceho, aby sa dostavil k riešeniu reklamácie. 

4.3    Reklamácie a skryté vady zistené v záručnej dobe uplatňuje kupujúci okamžite 

telefonicky na tel. č. 057/7793101, mobil: 0910 956 048, pričom zabezpečí 

uskladnenie reklamovaného tovaru tak, aby nedošlo k jeho narušeniu. 

4.4 Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru po dobu záručnej lehoty pri dodržaní 

skladovacích podmienok  zo strany kupujúceho. 

  

 

Článok V 

Záručné podmienky 

 

5.1  Predávajúci poskytuje na predmet dodávky tovaru v dĺžke zodpovedajúcej dobe 

exspirácie poskytnutej výrobcom tovaru uvedenej na obale tovaru. Záruka sa 

nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou s tovarom, jeho 



skladovaním a pod. 

5.2  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho 

momentom odovzdania a prevzatia tovaru. 

 

Článok VI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

6.1   Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia         

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 

6.2    Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme         

číslovaných a datovaných dodatkov k tejto zmluve a musia byť podpísané 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak sú neplatné. 

 

6.3     Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie sú im známe žiadne 

okolnosti, ktoré by bránili, alebo vylučovali uzatvorenie takejto zmluvy, resp. ktoré by 

mohli byť vážnou prekážkou k jej splneniu. 

 

6.4      Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú od  10. 01. 2017  do  31.12.2017  

 

6.5    Zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

6.6    Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, 

povinne zverejňovanou zmluvou. Zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy súhlasia s jej 

zverejnením.  

 

6.7 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné skončiť vzájomnou písomnou 

dohodou zmluvných strán. 

 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy 

zaniknú výpoveďou danou ktoroukoľvek zmluvnou stranou v písomnej forme              

z akéhokoľvek dôvodu, resp. bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je dva 

mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu výpovede druhej zmluvnej strane v 

písomnej forme. 

 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy 

zaniknú aj odstúpením od tejto zmluvy v zmysle ust. § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka, pričom kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ak zo strany 

predávajúceho dôjde počas jedného kalendárneho mesiaca k porušeniu jeho povinnosti 

v zmysle ust. článku II ods. 2.1, 2.3 najmenej 3 krát. 

 

6.10 Odstúpením od tejto kúpnej zmluvy zaniká zmluva dňom, keď došlo k doručeniu 

odstúpenia druhej strane. 



 

6.11 Odstúpením od tejto kúpnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti vyplývajúce 

z nároku na prípadnú náhradu škody, ani práva a povinnosti vyplývajúce z ust. článku 

II ods. 2.6  a článku III ods. 3.7 tejto kúpnej zmluvy. 

 

6.12 Zmluvné strany prehlasujú, že na právne úkony sú  plne právne spôsobilé a že obsah 

zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich  skutočnej 

vôle, že zmluvu neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

6.13      Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom každá zo        

zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 

 

6.14 Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy  je príloha č. 1 – špecifikácia množstva, 

druhu a ceny tovaru. 

 

 

           V Kamenici nad Cirochou dňa  09. 01. 2017                        

 

  

           Za kupujúceho:                                                             Za predávajúceho: 

Mgr. Novotná Ida                                                                      Stanislav Veľas 

riaditeľka majiteľ      

 

 

 

     

                                                                                  

                    

 

 

 

 

 

 

 


