
K Ú P N A    Z M L U V A 
o dodávke tovaru, 

uzavretá podľa Obchodného Zákonníka č. 513/1999 medzi: 

 
Obchodné meno   : DC NORDIA, s.r.o. 

Sídlo    : Staničná 9, 059 51  Poprad – Matejovce 

IČO    : 44 875 550     

IČ DPH    : SK2022854647 

Bankové spojenie  : UniCredit Bank Slovakia a.s. 

Číslo účtu   : 1442238002/1111 

Zapísaný   : v obchodnom registri OS v Prešove, odd.: Sro.,vložka číslo: 21842/P  

Zastúpený   : Ing. Michalom Tužákom 

                                                           Ing. Rastislavom Kaščákom 

       

 (ďalej len „predávajúci“) 

 

a 
Obchodné meno   : Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 

Sídlo    : Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie 

IČO    : 00691887 

IČ DPH    : 2020741734 

Bankové spojenie  : Prima banka 

Číslo účtu   : 8827151110/5600 

Zapísaný   :   

Zastúpený   :  

       

                                                            

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

I. Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je dodávka mrazených a chladených výrobkov v sortimentných skupinách: 

mrazené mliečne krémy, ovocie, zelenina a hotové jedlá, mrazené ryby, marinované ryby, šaláty, konzervy, údené 

ryby, ostatné nemenované druhy rybných, mrazených a potravinových výrobkov. 

 

II. Objednávky 
Podkladom pre splnenie dodávky je písomná objednávka u obchodného zástupcu dodávateľskej firmy, 

telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná mailom na základe ktorej sa následne uskutoční dodávka 

objednaného tovaru v časovej rozlíšenosti podľa rozvozných smerov pre jednotlivé oblasti. Prevzaté tovary od 

rozvozcov sa hodnotia ako objednávka na mieste. 

 

III. Doprava 
Dopravu zabezpečuje dodávateľ vlastnými dopravnými prostriedkami, ktoré sú vybavené chladiarenským, 

resp. mraziarenským prídavným zariadením alebo izotermickou skriňou podľa charakteru tovaru. Vodič 

prepravujúci tovar je povinný preukázať sa veterinárnym osvedčením o spôsobilosti dopravného prostriedku na 

prepravu potravín, ako aj platným zdravotným preukazom pracovníka potravinárského priemyslu. 

 

IV. Kvalita 
Kvalita výrobkov musí zodpovedať normám, podľa ktorých sa jednotlivé výrobky vyrábajú, skladajú 

a distribuujú. Na výrobkoch musí byť uvedený výrobca, resp. distribútor, dátum výroby a minimálna trvanlivosť. 

Zodpovednosť za kvalitu a množstvo dodaného tovaru, prechádza na odberateľa potvrdením dodacieho listu. 

 

V. Kúpna cena, platobné a fakturačné vzťahy 
1. Zmluvné strany sa dohodli uplatňovať kúpnu cenu podľa §448, ods.1 a 2 Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady kúpnej ceny na faktúru za nasledovných podmienok: 

a) Zodpovednosť za tovar prechádza na odberateľa potvrdením dodacieho listu. 

b) Kupujúci sa nemôže dožadovať uzatvorenia novej kúpnej zmluvy, pokiaľ neuhradil pohľadávky 

predávajúceho z predchádzajúcich kúpnych zmlúv. 
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c) Pri predaji na faktúru predávajúcemu vzniká právo fakturovať predaný tovar dňom odoslania tovaru 

kupujúcemu (v prípade vlastného odberu dňom odovzdania), pričom faktúra je splatná do .........dní odo dňa 

odberu tovaru. 

d) V prípade, že kupujúci uhradí faktúrovanú kúpnu cenu po lehote splatnosti faktúry, si predávajúci môže 

účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania, po prekročení 30 dní odo 

dňa splatnosti vo výške 0,1% z dĺžnej  sumy za každý deň omeškania. 

 

VI. Reklamácie 
Odberateľ je povinný reklamovať nekvalitu a prípadné iné reklamačné dôvody písomnou formou. 

V reklamácií musí byť uvedený dátum výroby, dátum dodávky, je potrebné pripojiť vhodné dôkazy, napr. 

prítomnosť svedkov pri zistení dôvodu reklamácie. Reklamovanú sumu treba uviesť ako sumu za ceny od 

dodávateľa, nie však za svoje predajné ceny. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 2.01.2013 do 31.12.2013. Obsah tejto zmluvy môžu zmluvné 

strany zmeniť dodatkom ku zmluve v písomnej forme, po vzájomnej dohode.V prípadoch neupravených touto 

zmluvou platia ustanovenia OZ. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na 

základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, 

predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Arbitrážnemu rozhodcovskému súdu, ktorý je zriadený pri 

obchodnej spoločnosti EUROJUSTICE s.r.o., Košice, so sídlom Slovenskej jednoty 19, 040 01  Košice, IČO: 

44 937 725, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 24274/V, podľa jeho 

Rokovacieho poriadku a príslušných právnych predpisov. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu 

vydanému v rozhodcovskom konaní a jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. 

 

 

V Poprade - Matejovciach dňa ............... 

 

 

 

Za predávajúceho: Za kupujúceho: 

 

 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

 Ing. Michal Tužák 

  

                                 

  

 

__________________________________ 

                 Ing. Rastislav Kaščák 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odberné číslo:............................................................... 


