
KÚPNA ZMLUVA č.1/2012............................. 
Uzavretá s súlade s ustanoveniami §409 Obchodného zákonníka 

 

 

 

 

Maso-údeniny,Kočík Ladislav,Hlavná 25,053 42 KROMPACHY 

IČO:17190932 

IČ DPH:  SK 1020679396 

Bankové spojenie:  SLSP a.s.,pobočka Krompachy 

Č.ú.: 0101411116/0900 

 

         Ako predávajúci 

 

                            DOMOV SOCIALNYCH SLUŽIEB 

Obchodné meno:.............................................................................................. 

            HVIEZDOSLAVOVA 1 

Sídlo:.............................................................................................................. 

.            053/4541160 

Tel./fax:............................................................................................................. 

          691887                                             2020741734 

IČO:.................................................DIČ:............................................................. 

                         DEXIA SP.NOVA VES 

Bank.spojenie:....................................................................... 

                 8827154100/5600 

Č.účtu:.................................................................................... 

                     PhDr.ONDRIŠOVA MONIKA                            SP.PODHRADIE 

V zastúpení:.................................................. Odberné miesto:.............................. 

 

            Ako kupujúci 

 

 

                                             ĆL.1. 

             Predmet plnenia: 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu bravčové  mäso a mäs.výrobky 

v množstve ,aké si objednal kupujúci po tel.dohovore.Kupujúci sa zaväzuje 

tento tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 

                                             ČL.II 

           Termín plnenia 

 

Dodávky tovaru,ktoré sú predmetom tejto zmluvy ,budú plnené priebežne podľa 

tel.objednávky. 

  



                 ČL.III. 

 

         Podmienky dodávky 

 

Povinnosti predávajúceho: 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať mäso a mäsové výrobky v akosti  

a prevedení určenom STN,príp.ďalšími právnymi predpismi a odovzdať  

doklady,ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú. 

2. Predávajúci je povinný dodať tovar v deň uvedený po tel.dohore. 

 

Povinnosti kupujúceho: 

      1. Kupujúci je povinný oznámiť objednávku telefonicky,alebo    

         faxom,minimálne 24 hodín pred dodaním tovaru podľa komodit. 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za dodané množstvo tovaru 

podľa splatnosti vyznačenej na príslušnej fakture. 

 

 

             ČL.IV. 

       Kúpna cena a spôsob jej úhrady 

 

1. Kúpna cena tovaru je určená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zák.č.18/1996Z.z..a podobne je upravená v ponukovom liste,ktorý bude 

aktualizovaný vzhľadom na výrobné náklady smerom nahor 

i nadol.Predávajuci je oprávnený cenu výrobkov opravovať automaticky 

pri zvýšení nákladov.Úpravu cien oznámi telefonicky,pri hlásení 

objednávky a následne písomne po ich úprave. 

2. Kúpnu cenu fakturuje predávajúci kupujúcemu priebežne   faktúrou 

splatnou podľa vyznačenia v nej. 

3. Ak kupujúci bude v omeškaní s platením 5 dní po splatnosti,ďalší odber 

tovaru mu bude pozastavený do úplného vyrovnania pohľadávky .Týmto 

ustanovením však nie je dotknutý nárok predávajúceho na úroky 

z omeškania.vo výške vyznačenej na danej fakture. 

4. Po ústnom dohovore sa obe strany dohodli na splatnosti a dorovnaní  

faktúr bezpodmienečne  najneskôr 15-ty deň nasledujúceho mesiaca. 

 

           ČL.V. 

 

 Úrok z omeškania platieb 

 

Ak je kupujúci s úhradou faktúry v omeškaní ,je povinný zaplatiť úrok 

z omeškania v zmysle § 369 a § 263 Obchodného zákonníka vo výške 

0,05%za každý omeškaný deň. 

 



             ČL.VI. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma 

zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu určitú od 3.1.2012 – do 

31.12.2012 ,pričom platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť dohodou 

zmluvných strán. 

2. Zmluva je vyhotovená v prvopisoch ,z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jedno vyhotovenie. 

 

 

 

 

                                    03.01.2012 

V Krompachoch,dňa:................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................          .......................................................... 

          predávajúci                                                        kupujúci 

 


