
KÚPNA ZMLUVA   
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

medzi 

 

Predávajúcim: FEGA FROST, s. r. o. 

  Tehelňa 675/2 

  060 01  Kežmarok 

  IČO: 36 475 939 

  IČ DPH: SK 2020021949 

  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 

  oddiel Sro, vložka č. 13109/P 

  Zastúpený konateľom: Františkom Gallikom 

 (ďalej len predávajúci) 

a 

Kupujúcim: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 

                      Hviezdoslavova 1 

                      053 04 Spišské Podhradie 

                       IČO: 691887 

                       DIČ: 2020741734 

                       Zastúpený: PhDr. Monika Ondrišová      

 (ďalej len kupujúci) 

 

takto: 

 

I.  

Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať kupujúcemu rôzne druhy korenín a chuťových 

 prísad (ďalej len tovar) a kupujúci sa ich zaväzuje preberať a platiť za ne kúpnu cenu. 

 

II.  

Objednávanie tovaru 

1. Jednotlivé dodávky tovaru budú realizované na základe písomných, faxových, e-mailových 

 alebo telefonických objednávok kupujúceho. 

2. Kupujúci môže objednávať tovar aj prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho, pričom 

vystaviť objednávku je oprávnený ktorýkoľvek zamestnanec kupujúceho, nachádzajúci sa v jeho 

prevádzke. 

III.  

Dodávanie tovaru 

1. Predávajúci nebude spätne potvrdzovať prijatie objednávky kupujúceho. Z objednaného tovaru sa 

predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tie položky, ktoré bude mať na sklade a v množstve, ktoré 

bude možné dodať bez porušenia originálneho balenia tovaru od výrobcu. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar bez zbytočného odkladu po prijatí 

objednávky. 

3. Miestom dodania tovaru je prevádzka kupujúceho, ktorá tovar objednala resp. pre ktorú bol 

kupujúcim tovar objednaný. 

4. Predávajúci je oprávnený odmietnuť  dodanie kupujúcim objednaného tovaru v prípade, ak bude 

kupujúci v omeškaní s plnením akéhokoľvek jeho peňažného záväzku voči predávajúcemu.  

5. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť písomné preberanie objednaného tovaru v jeho prevádzkach, a to 

počas celej pracovnej doby určenej pre danú prevádzku. 

6. Písomné preberanie tovaru sa uskutoční potvrdením dodacieho listu, na ktorom budú uvedené 

jednotlivé dodané položky tovaru, ich počty a ich kúpne ceny. 

7. Písomne potvrdiť prebratie tovaru je oprávnený ktorýkoľvek zamestnanec kupujúceho, 

nachádzajúci sa  v jeho prevádzke v čase dodania tovaru. 

 

IV.  

Cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene tovaru podľa aktuálneho cenníka predávajúceho. 



2. Cenník predávajúceho je vždy k dispozícii k nahliadnutiu v sídle predávajúceho. Predávajúci  na 

požiadanie zašle kupujúcemu aktuálny cenník. 

3. Dohodnutá kúpna cena bude uvedená pre každú dodanú položku tovaru na dodacom liste, ktorý 

bude podkladom pre vystavenie faktúry. 

4. K cenám bez DPH bude pripočítaná DPH podľa daňových predpisov platných v deň uskutočnenia 

zdaniteľného plnenia. 

 

V. 

 Fakturácia 

1. Kúpnu cenu každej jednotlivej dodávky tovaru vyfakturuje predávajúci kupujúcemu na podklade 

potvrdeného dodacieho listu faktúrou, ktorá je splatná v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru. 

2. Predávajúci bude zasielať kupujúcemu faktúry doporučene na jeho adresu uvedenú v tejto zmluve. 

3. V prípade, ak kupujúci neobdrží z akéhokoľvek dôvodu faktúru v lehote jej splatnosti, je povinný 

to bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu. 

4. V prípade omeškania kupujúceho s plnením jeho peňažného záväzku je predávajúci oprávnený 

požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

VI. 

 Ostatné dojednania 

1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. 

2. Do dňa prechodu vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho je predávajúci oprávnený kedykoľvek 

zobrať dodaný tovar na prevádzke kupujúceho späť, za prítomnosti  ktoréhokoľvek zamestnanca 

kupujúceho, nachádzajúceho sa na jeho prevádzke. Predávajúci sa v prípade spätného prevzatia 

tovaru zaväzuje spätné prevzatie písomne potvrdiť a bez zbytočného odkladu vystaviť na spätne 

prevzatý tovar daňový dobropis. 

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na  kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od 

predávajúceho. 

VII.  

Doba 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.01.2012 do 31.12.2012. 

2. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať bez udania dôvodu, pričom výpovedná 

doba je tri mesiace a plynie od doručenia výpovede druhej strane. 

  

VIII.  

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový 

vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len v písomnej forme. 

3. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali,  jej obsahu porozumeli, prejav ich vôle je 

slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

V _________________, dňa__________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________     __________________________ 

               predávajúci              kupujúci 

        FEGA FROST,  s. r. o. 
 

 

 



 

 


