
 

    K Ú P N A      Z M L U V A 

     č. 012/2014 
                ( uzavretá  v súlade s ustanoveniami § 409 a následne Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.) 

 
 

Jozef Kaščák – Potraviny – Rozličný tovar 

Brezovica 50, 082 74 Brezovica 

V zastúpení :  Jozef Kaščák  – majiteľ firmy 

IČO :  34 813 527 

IČ DPH  :  SK  1020004293 

Zapísaný v  živnostenskom registri číslo : Žo-97/00793/000, reg.č. 359/97 

Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa  

Číslo účtu  :  SK 0209000000005035944020 

Telefón  : 0915859279  

 

Ďalej  len ako „ predávajúci“  

na jednej strane 

 

Domov sociálnych služieb v Brezovičke 

Brezovička č. 62,  082 74  Brezovica 

Právna forma : rozpočtová organizácia 

Registrovaný : Register poskytovateľov sociálnych služieb číslo: 110 

Štatutárny orgán : Ing. Jozef Planý, riaditeľ DSS 

IČO  : 00619493 

DIČ  : 2020732483 

Bankové spojenie  :  Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu  :  7000513131/8180 

IBAN : SK 0281800000007000513131 

Telefón  :  051/4591295, 4591604 

 

Ďalej  len ako „ kupujúci“   

na druhej strane    

 

    
Čl. 1. Predmet  kúpnej zmluvy - tovar 

 

1.1 Predmetom plnenia je sortiment potravinárskeho tovaru : dodávka mlieka, mliečnych 

výrobkov, mlynárenských výrobkov, cestovín, sterelizovaného tovaru, strukovín, pochutín, 

olejov dodávaných kupujúcemu na základe jeho objednávky v súlade s ponukovým listom 

vypracovaným predávajúcim (ďalej v texte je len „tovar“) 

1.2 Sortiment tovaru sa riadi aktuálnym platným ponukovým listom predávajúceho. Predávajúci si 

vyhradzuje dielčie sortimentné úpravy najmä s prihliadnutím na sezónnosť, úpravy balenia 

inováciu a pod. o ktorých bude informovať kupujúceho vopred pri objednaní tovaru.  

1.3 Predávajúci sa zaväzuje za stanovených podmienok tovar dodať a kupujúci prevziať ho 

a zaplatiť zaň kúpnu cenu. 

     

Čl.2  Kúpna cena 

 

 2.1 Kúpna cena  tovaru   podľa   tejto   zmluvy   je cena   predložená  predávajúcim v cenovej  

        ponuke   kupujúcemu zo dňa 03.12.2014.  Zmluvné  strany  sa  dohodli, že  kúpna  cena  tovaru   

       podľa tohto bodu zmluvy  nesmie  navýšiť  cenu cenovej  ponuky predkladanej predávajúcim  

       o viac ako 10 %, pričom  cena pôvodnej cenovej ponuky je cena s DPH.  Ak  na tovar vybraný  

       kupujúcim  je u   predávajúceho   cena   akciová  inak  cena zvýhodnená     (zľavnená), a  ktorá   

       je nižšia ako  cena  uvedená v predloženej cenovej ponuke   má  táto  cena  prednosť pred  cenou    

      dohodnutou  v predchádzajúcich vetách tohto bodu   zmluvy. 



2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci bude vopred informovať kupujúceho 

o pripravovaných resp. prebiehajúcich akciách, resp. iných akciách (programoch) so 

zvýhodnenými (zľavnenými) cenami na tovar podľa tejto kúpnej zmluvy. 

2.3 Ceny tovaru sa považujú za dohodnuté v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v platnom 

znení a musí zahŕňať náklady spojené s dodávkou tovaru na miesto určenia. 

2.4 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť príslušnú faktúru za dodaný tovar predávajúcim do 14 dní odo 

dňa doručenia kompletných a riadnych zúčtovacích dokladov. 

 

                                Čl. 3  Dohodnuté obchodné podmienky 

 

3.1  Miestom dodania je: 

       –   Domov sociálnych služieb v Brezovičke,  Brezovička 62 

3.2   Výber tovaru uskutočňuje podľa aktuálnej sortimentnej skladby kupujúci písomne, faxom, 

ústne alebo telefonicky  pri preberaní tovaru od predávajúceho. 

3.3 Pri objednávaní tovaru kupujúci konkretizuje:     -      druh a označenie tovaru 

-   množstvo tovaru 

-  čas plnenia 

-  miesto plnenia  

3.4 Dodávka tovaru bude realizovaná do 2 pracovných dní od objednávky a to v pracovných dňoch  

       v čase pracovnej doby kupujúceho. 

3.5 Dodávka tovaru bude avizovaná predávajúcim 1 deň vopred a bude zabezpečovaná 

predávajúcim jeho vlastnou dopravou. 

3.6 Predávajúci dodá kupujúcemu s tovarom doklady – dodací list /DL/ ďalej v texte je len ,,DL“ , 

ktoré sú potrebné pre vykonávanie množstevnej a kvalitatívnej previerky tovarov. 

 

     

     Čl. 4  Záručná doba , kvalita a zodpovednosť vady 

 

4.1 Záručná doba predmetu zmluvy je minimálne 4 mesiace. 

4.2 Kvalita tovaru musí vyhovovať požiadavkám príslušných STN a obchodných noriem. 

4.3 Doporučená doba spotreby je uvedená na obale tovaru. 

4.4 Vady, ktoré sa podľa svojej povahy považujú za zjavné a zistiteľné vonkajšou kontrolou pri 

preberaní tovaru sú najmä : 

-  množstevné a kvalitatívne vyplývajúce z poškodenia vonkajších prepravných obalov tovaru    

   a ich počtu, 

       -  nesúlad medzi údajmi dodacieho listu, označením a množstvom tovaru na obaloch. 

4.5 Prípadná reklamácia vád tovaru v záručnej lehote sa musí doručiť písomne do 15 dní odo dňa  

        doručenia tovaru a musí byť podložená v súlade s Obchodným zákonníkom. 

4.6 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na výmenu tovaru za bezchybný na 

náklady   predávajúceho. Ak kupujúci oznámi predávajúcemu, že nemá záujem odobrať tovar 

ako náhradu vadnej dodávky tovaru, uhradí predávajúci dobropisom hodnotu uznanej 

reklamácie tovaru do 14  dní odo dňa výzvy kupujúceho.  
     

 

Čl. 5  Obaly 

 

5.1   Obalmi tovaru poskytovanými predávajúcim sa rozumejú kartóny a prepravky. 

5.2   Prepravky tovaru sú účtovné a kupujúci je povinný ich vyúčtovanú hodnotu zaplatiť. 
 

 

Čl. 6  Platobné podmienky 

 

6.1  Povinnosťou predávajúceho je pri dodávke tovaru odovzdať kupujúcemu DL.  Prevzatie tovaru  

        potvrdí kupujúci podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou na DL. 

6.2  Dodávky tovaru sa uplatňujú fakturačným systémom – formou bankového prevodu na účet  

        predávajúceho na základe vystavenej faktúry samostatne za každú dodávku. 



6.3  Faktúra obsahuje :  -  obchodné označenie  predávajúceho, kupujúceho  

                                       -  identifikačné údaje predávajúceho, kupujúceho (IČO, DIČ) 

                                       -  číslo dodacieho listu 

                                       -  dátum a miesto plnenia 

                                       -  označenie tovaru a jeho množstva 

                                       -   jednotkovú cenu tovaru bez DPH, DPH, cenu za balenie s DPH 

                                       -   spôsob úhrady dodávky 

6.4  Cena tovaru sa považuje za uhradenú včas, ak príslušná suma bola pripísaná na účet   

        predávajúceho najneskôr v posledný deň splatnosti uvedený v príslušnej faktúre 

 

 

Čl. 7  Trvanie zmluvy 
 

7.1 Táto zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

7.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú platnú do 31.12.2016 

7.3 Zmluvný vzťah touto zmluvou založený je možné ukončiť :  

a)  uplynutím dohodnutej doby jej trvania, 

      b)  písomnou dohodou zmluvných strán 

      c)  písomnou výpoveďou  v zmysle bodu 7.4 tohto Článku 

      d)  okamžitým odstúpením od tejto zmluvy podľa bodu 7.5 tohto Článku 

7.4 Výpovedná doba je v prípade predávajúceho tri mesiace a v prípade kupujúceho jeden mesiac,  

       pričom  v oboch   prípadoch   začína  plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  

      v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená. 

7.5 V prípade platobnej neschopnosti kupujúceho predávajúci nie je povinný dodať tovar 

kupujúcemu a môže odstúpiť od tejto zmluvy okamžite na základe bodu 7.3 bod d) tohto článku. 

Platobná neschopnosť kupujúceho ďalej definovaná sa na účely tejto zmluvy rozumie 

podstatným porušením zmluvy zo strany kupujúceho v zmysle §-u 345 ods.2 Obch. zákonníka. 

 
 

Čl. 8  Záverečné ustanovenia 

 

8.1  Práva a povinnosti  touto zmluvou  neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zák.č.   

      513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.             

8.2 Zmeny a doplnky tejto  zmluvy je možné realizovať  písomne na základe dodatkov, ktoré budú  

       platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

8.3 Táto zmluva je platná po podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2000 Z.z. 

v znení neskorších právnych predpisov. 

8.4 Zmluva je vyhotovená v 3-och rovnopisoch, kde po podpise zmluvných strán  dva obdrží 

kupujúci a jeden predávajúci. 

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo  

       právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak  súhlasu 

ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.  
 

 

 V Brezovičke  dňa  :  19.12.2014                    

 

 

 

 

 

 

Predávajúci:  Jozef  Kaščák                                       Kupujúci:  Domov sociálnych služieb zastúpený 

Potraviny – Rozličný tovar                                                             Ing. Jozef Planý, riaditeľ DSS           

 

 

 



 


