
Kúpna zmluva 

uzavretá v zmysle § 409 a následne Obchodného zákonníka 

 

I. Zmluvné strany 

 

Predávajúci: Domino,a.s., Spišská Nová Ves 

  Zimná 51 

  052 01 Spišská Nová Ves 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sa, vložka 

31/V. 

  IČO: 00594644 

  DIČ: 2020502660 

  IČ pre daň: SK2020502660 

  Bankové spojenie:Unicredit Bank, a.s. 

  Číslo účtu: 6609101001/1111 

  Telefón: 053/4410273 

  Fax: 053/4298272 

V zastúpení:  Ing. Stanislav Čurný, predseda predstavenstva a.s. 

   

Kupujúci:     Domov sociálnych služieb  sv. Jána z Boha 

  Hviezdoslavova 1 

                     053  04    Spišské Podhradie 

  IČO: 00691887 

  DIČ: 2020741734 

  Bankové spojenie: DEXIA a.s.,  

  Číslo účtu: 8827151110 / 0900 



  Telefón: 0915 956192 

   

  Fakturačné miesto:  Hviezdoslavova 1,  053 04  Spišské Podhradie 

V zastúpení:  PhDr. Monika Ondrišová, riaditeľka  Domova sociálnych služieb 

   

 

 

II. Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať a kupujúci prevziať 

potravinové výrobky  uvedené v ponuke. Množstvo bude upresnené podľa 

jednotlivých písomných alebo telefonických objednávok a uvedené na dodacom liste. 

 

III. Ceny a platobné podmienky 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržať počas trvania zmluvy jednotkovú  cenu s  DPH  
vrátane dopravy  uvedenú v cenovej ponuke.  

2. Zmeny cien jednotlivých položiek smerom nadol budú odberateľom akceptované bez 
dodatku ku zmluve. Dodávateľ garantuje v priebehu trvania zmluvného vzťahu 
zmeny cien jednotlivých položiek smerom nahor maximálne o 10% oproti 
ponukovým cenám.  

3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru za dodaný tovar podľa príslušného dodacieho 
listu do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

4. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti sa postupuje v zmysle 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

5. Predávajúci môže pozastaviť dodávku tovaru i pred termínom výpovednej doby, keď 
nie je tovar zaplatený v dobe splatnosti, alebo sa nedohodnú obe strany inak. 

6. Forma platobného styku: bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom 
bankových ústavov. 

 
IV. Obchodné podmienky 

 
1. Tovar bude dodaný podľa platných noriem a kupujúci sa zaväzuje podľa týchto 

noriem uskladňovať, expedovať a predávať. 
2. Tovar bude zabalený podľa platných noriem. 
3. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v predajnej sieti kupujúceho. 
4. Zjavné vady (chýbajúci tovar, zničený obal atď.) je kupujúci povinný vyznačiť na 

dodacom liste a podpisom kupujúceho a zodpovedným pracovníkom (posádka 
vozidla ) v deň dodávky. Iné chyby reklamovať písomne, avšak iba v záručnej lehote, 



inak právo zo zodpovenosti za vady zaniká. Chyby vo fakturácií je možné reklamovať 
do 30 dní od prevziatia tovaru. 

5. Kupujúci predkladá predávajúcemu objednávku na nasledujúci týždeň písomne vždy 
do štvrtku do  10.00 h. týždeň pred realizáciou objednávky. Objednávka môže byť 
spresnená denne do 11.00 h. deň pred dodávkou. 

6. Zákazník súhlasí s náhradou objednaného tovaru. 
7. Kupujúci je povinný uviesť kontaktnú osobu pre prípad reklamácie vád dodaného 

tovaru, prípadne chýb fakturácie. V prípade, že kupujúci kontaktnú osobu, prípadne 
kontaktné spojenie neuvedie a reklamáciu v dôsledku toho nebude možné 
v dohodnutej lehote vybaviť, škoda, ktorá z uvedeného dôvodu vznikne sa považuje 
za škodu, ktorú zavinil kupujúci. 

 
V. Miesto plnenia 

 
1. Prevzatie výrobkov bude vykonané: 
2. Predávajúci sa zaväzuje výrobky dodať kupujúcemu s dodacím listom na určené 

miesto plnenia a kupujúci je povinný ich prevziať. 
3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru len čo mu je dodaný tovar odovzdaný. 

Týmto prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniknutej škody na tovare. 
 

VI. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, predávajúci a kupujúci obdrží jedno 
vyhotovenie. 

2. Kúpna zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012. Zmluvné strany 
môžu zmluvu jednostranne vypovedať vo výpovednej lehote 1 mesiac odo dňa  
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

4. Oprávnenie pri jednaniach o všetkých záležitostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy 
majú títo pracovníci:  

5. Všetky zmeny a doplnky tejto KZ môžu byť uskutočnené len po dohode oboch 
strán a to písomnou formou. 

6. Kontaktná osoba pri spísaní zmluvy a zmene dát ( adresa, číslo účtu...) : 
 

 
 
 
V Spišskej Novej Vsi , 30.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
.............................                              .................................. 



   predávajúci      kupujúci 
 
 
 
 

 

 

 


