
 

Odberové číslo:  
 

K Ú P N A    Z M L U V A 
 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení noviel.(ďalej len „Obchodného zákonníka“) 

 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Predávajúci:              VIJOFEL trade  s.r.o. 

 

Sídlo:                           Bartošovce č.182/1, 086 42  Hertník, okr.Bardejov 

Štatutárny zástupca:    Viliam Džubakovský, konateľ spoločnosti 

IČO:                             36 474 738 

IČ DPH:                       SK2020028461 

Zápis v obch. registri:  Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka číslo: 12986/P      

Bankové spojenie:        Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Bardejov 

Číslo účtu:                    451017098 / 0900 

Tel/fax                          054/ 48 607 04 

 

 

a 

 

kupujúci:                    DSS sv. J. z Boha 

                                     

Sídlo:          Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie  

Štat.zástupca:              PhDr. Ondrišová  Monika 

IČO:                            691887 

IČ DPH:                       

Zápis v obch. registri:   

Bankové spojenie:      Dexia banka Spišská Nová Ves  

Číslo účtu:                   8827151110/5600 

Tel. číslo:                    053/4541160 

 

II. Predmet    zmluvy  a    záväzky   zmluvných  strán 

 

II.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať v dohodnutom rozsahu a v lehotách určených touto zmluvou kupujúcemu  

dohodnutý tovar – mäso a mäsové výrobky (ďalej len „tovar“) z expedície tovaru predávajúceho do miesta 

prevzatia tovaru kupujúcim. 

II.2. Miestom prevzatia tovaru je: DSS sv. z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie 

II.3. Vlastnícke právo k  uvedenému tovaru nadobúda kupujúci dňom prevzatia tovaru. 

II.4. Kupujúci v osobitných objednávkach určí druh, množstvo a termín dodania predmetu plnenia tejto Zmluvy 

v špecifikácií podľa cenníka (príloha č. 1 tejto Zmluvy). 

II.5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho dohodnutý tovar a zaplatiť v čase splatnosti dohodnutú 

kúpnu cenu v zmysle podmienok určených touto zmluvou. 

II.6. Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste prevzatia, v dohodnutom rozsahu a v lehotách 

dohodnutých v tejto zmluve, pričom prevzatie tovaru je kupujúci povinný za prítomnosti splnomocneného 

zástupcu predávajúceho potvrdiť na dodacom liste po predchádzajúcej kvalitatívnej a kvantitatívnej 

kontrole tovaru. 

II.7. Kupujúci má právo tovar  odmietnuť prevziať a to v prípade  nevyhovujúcej hmotnosti a akosti tovaru, 

nespĺňajúcej požiadavky vyplývajúce z platných štátnych noriem, zdravotných, hygienických a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

II.8. Dodaný tovar musí zodpovedať kvalite a značeniu v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike a v súlade s Potravinovým kódexom. 

II.9. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar  podľa dohodnutých dodacích lehôt stanovených 

zmluvnými stranami, konkrétnou faxovou, písomnou alebo telefonickou objednávkou doručenou 

minimálne 24 hod. pred uskutočnením dodania tovaru.  

 



 

 

III. Cena tovaru a platobné podmienky 

 

III. 1. Cena plnenia sa stanovuje dohodou zmluvných strán  na vybraný sortiment mäsa a mäsových výrobkov, 

pričom cenník uvedený v prílohe č.1 k tejto zmluve tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

III. 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny mäsa a mäsových výrobkov v závislosti od vývoja ich cien 

na trhu a kupujúci podpisom tejto zmluvy vyjadruje súhlas s takto vykonávanými zmenami cien. Pod 

zmenou cien mäsa a mäsových výrobkov, sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena cien mäsa 

a mäsových výrobkov pre predaj z expedície VIJOFEL, s.r.o. Bartošovce 182/1. 

III. 3. Kupujúci sa zaväzuje na základe faktúry – daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Zb. v znení 

neskorších zákonov zaplatiť v čase splatnosti úhrady za dodávku predávajúcemu kúpnu cenu . 

III. 4. Zmluvné strany sa dohodli na platbe predovšetkým formou bezhotovostných prevodov úhrad za dodaný 

tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim  v lehote splatnosti kúpnej ceny vrátane dane z pridanej 

hodnoty do 10  dní odo dňa uskutočnenia dodávky tovaru. 

III. 5. V prípade nesplnenia povinnosti kupujúceho uvedenej v bode III.4.( 3.4 )  sa kupujúci zaväzuje uhradiť 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na 

úroky z omeškania a na náhradu spôsobenej škody nezaniká úhradou zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta 

sa nezarátava do skutočnej výšky prípadne spôsobenej škody. 

 

 

IV. Zmluvné sankcie za porušenie ustanovení  zmluvy a škody 

 

 

IV.1. Zmluvné strany za porušenie ustanovení tejto zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvných sankcií 

považujú: 

a) nedodržanie 10 dňovej lehoty splatnosti kúpnej ceny dodávok tovaru odo dňa uskutočnenia dodávky, 

b) nedodanie objednaného tovaru predávajúcim v dohodnutom rozsahu a dohodnutom termíne, 

s výnimkou uplatnenie sankcií uvedených v bode 4.4. tejto Zmluvy a s výnimkou prípadov objektívnej 

nemožnosti plnenia z titulu vyššej moci. 

IV.2. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti uplatnenia úrokov z omeškania v prípade oneskorených úhrad 

za dodávky, alebo nedodanie objednaného tovaru  (porušenie v zmysle bodu 4.1.) tejto zmluvy ) vo výške    

0,03 % za každý deň omeškania úhrady z dlžnej čiastky. 

IV.3. Zmluvné strany v prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy znášajú zodpovednosť 

v plnom rozsahu vzniknutých strát, nákladov, ušlého zisku a iných škôd z dôvodu nesplnenia zmluvných 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Uplatnenie nárokov na úhradu škôd je oprávnená zmluvná strana 

povinná vykonať bezodkladne po tom, čo sa o škode dozvedela a to písomnou formou. 

IV.4. Predávajúci v prípade pohľadávok po lehote splatnosti voči kupujúcemu (porušenie ust. 4.1. a, Zmluvy) 

má právo znížiť rozsah požadovaných dodávok tovarov, resp. úplne pozastaviť dodávky tovarov pre 

kupujúceho, avšak maximálne do doby úplnej úhrady pohľadávok po lehote splatnosti. 

IV.5. V prípade finančných sankcií zo strany kontrolných orgánov Slovenskej republiky voči kupujúcemu 

z titulu nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti kvality a značenia predmetu tejto 

zmluvy, má kupujúci právo uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške týchto sankcií ako aj 

právo na náhradu škody. Toto právo si kupujúci uplatní najneskôr do 3 mesiacov od vzniku sankcií a škody 

písomnou formou. 

 

 

V.        Osobitné ustanovenia  - reklamácia dodávky tovaru 

 

 

V.1. Zistené viditeľné kvalitatívne a kvantitatívne nedostatky musí kupujúci reklamovať ihneď po prevzatí 

tovaru za prítomnosti splnomocneného zástupcu predávajúceho ( môže byť aj šofér )a povinnosť 

predávajúceho je túto reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu. O uplatnenej reklamácii sa vyhotoví na 

mieste záznam v dvoch rovnopisoch s určením po jednom pre každú zmluvnú stranu. Keď predávajúci 

reklamáciu bezdôvodne nevybaví k spokojnosti kupujúceho, ten nie je povinný tovar prevziať a nenesie za 

to žiadne následky. 

V.2. Pri zistení kvalitatívnej závady kupujúci musí uplatniť reklamáciu písomne s doložením vzorky 

reklamovaného tovaru. K uplatneniu reklamácie sa predávajúci zaväzuje vyjadriť písomne do 15 dní odo 

dňa doručenia písomnej reklamácie. 

 



 

 

 

VI.   Odstúpenie a výpoveď od zmluvy 

 

VI.1.Ak kupujúci neuhradí ani do 30 dní po lehote splatnosti v zmysle čl. 3 dohodnutú kúpnu cenu za dodávky 

tovaru môže predávajúci okamžite odstúpiť od zmluvy. Týmto zmluva zaniká od začiatku. 

VI.2.Od tejto zmluvy je možné odstúpiť aj pri podstatnom porušení zmluvných povinností v zmysle príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka, za ktoré zmluvné strany považujú: 

a) bezdôvodné nedodržanie dohodnutých dodacích podmienok a rozsahu dodávok tovaru, 

b) nedodržanie dohody o cene a platobných podmienkach. 

VI.3.Ak kupujúci neodoberie tovar od predávajúceho po dobu 6 mesiacov – po sebe nasledujúcich – kúpna 

zmluva zaniká posledným dňom šiesteho mesiaca. 

Kupujúci je povinný do 30 dní od zániku zmluvy vyrovnať všetky záväzky, ktoré do toho času neboli 

vyrovnané.    

VI.4Túto zmluvu je možné vypovedať  ktoroukoľvek zmluvnou stranou písomnou výpoveďou  bez udania 

dôvodu. Výpovedná doba je 3  mesiace  a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede. 

  

 

  

VII.      Doba,  na ktorú sa zmluva uzatvára 

 

VII.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: od 02.01.2013 – do 31.12.2013 

 

 

VIII.       Záverečné ustanovenia 

 

VIII.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: od 02.01.2013 – do 31.12.2013 

VIII.2. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená výhradne po dohode zmluvných strán a to písomnou 

formou prostredníctvom dodatkov. 

VIII.3. Kedykoľvek to bude možné, každé ustanovenie zmluvy sa bude vykladať spôsobom, ktorý zabezpečí 

platnosť a účinnosť takéhoto ustanovenia podľa platného práva, ale ak sa stane akékoľvek ustanovenie 

zmluvy nevykonateľným alebo neplatným podľa platného práva, platnosť a vykonateľnosť ostatných 

ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. V prípade takejto nevykonateľnosti alebo neplatnosti, zmluvné 

strany budú rokovať v dobrej viere a dohodnú sa na takých zmenách alebo dodatkoch k zmluve, ktoré sú 

potrebné na uskutočnenie účelu zmluvy. 

VIII.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s určením po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 

VIII.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom: 

02.01.2013 

VIII.6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej a pravej vôle, nie v tiesni ani 

za ináč nevýhodných podmienok. 

VIII.7. Na znak súhlasu obidva zmluvné strany podpísali túto zmluvu  

 

 

Predávajúci:                                                                           Kupujúci:  

 

V  Bartošovciach, dňa 02.01.2013   

 

 

 

 

        _________________________                                     _____________________________ 

               Viliam Džubakovský                                                                             

  konateľ spoločnosti VIJOFEL trade, s.r.o.                                          

                      

  


