
Kúpna zmluva na rok 2012 
 

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
 

 

I. Zmluvné strany 

 

Predávajúci : TATRA-AGROLEV , s.r.o. 

  Nový Dvor 16/3002, 054 01  Levoča 

V zastúpení :  Ing. Peter Kováč - konateľ 

  Bankové spojenie : VÚB,Levoča 

  Číslo účtu : 18943592/0200 

  IČO : 31729797 

  DIČ : 2020502506 

  IČ DPH : SK2020502506 

 

Kupujúci :  Domov sociálnych služieb 

Sv. Jána z Boha 
Hviezdoslavova 1  

                    053 04 Spišské Podhradie 

  Číslo účtu : 922828-592/0720 

  IČO : 691887 

  DIČ : 2020741734 

 

II. Predmet zmluvy 

 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu slepačie vacia podľa ponukového 

listu. 

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto 

zmluvy a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou. 

 

III. Cena plnenia 

 

 

1. Predávajúci uvedie cenu tovaru na dodacom liste v deň splnenia dodávky. 

2. Prípadné zmeny cien a dátum ich platnosti oznámi predávajúci kupujúcemu 

doručením ponukového listu najmenej 3 dni pred započatím platnosti. 

 

IV. Platobné podmienky 

 

 

1. Splatnosť faktúr 14 dní odo dňa ich vystavenia. 

2. Forma platobného styku – prevodným príkazom. 

3. V prípade, že kupujúci neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, môže 

predávajúci uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej 

sumy za každý deň omeškania. 

 

 



V. Obchodné podmienky 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s platnými normami a kupujúci sa 

zaväzuje tovar podľa týchto noriem skladovať, expedovať, predávať. 

2. Predávajúci ručí za kvalitu dodaného tovaru po dobu trvanlivosti. 

3. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu na dodané vajcia u predávajúceho na kvalitu 

a množstvo. 

VI. Doprava 

 

1. Dodávku výrobkov zabezpečí predávajúci na svoje náklady do miesta plnenia. 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom uzatvorenia a platí na dobu neurčitú. 

2. Túto zmluvu možno zrušiť obojstranným písomným prejavom. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť účastníkmi vzájomne 

prerokované a písomne dohodnuté formou dodatku. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obdržia po jednom obe strany. 

 

 

 

V Levoči, dňa 2.1.2012 

 

 

 

 

 

 –––––––––––––––––––    –––––––––––––––––––– 

                   predávajúci      kupujúci 

 

 

 


