
 

K Ú P N A  Z M L U V A 

 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej zmluva) medzi: 

 

1. FEGA FROST,s.r.o.                        Tehelňa 2 , 060 01  Kežmarok 

 Zastúpený   : František Gallik  - konateľ 

 Bankové spojenie  : SLSP-Kežmarok 

 Číslo účtu   : 0491566518 

 IČO    : 364 75 939 

 DRČ    : SK2020021949 

 ( ďalej predávajúci ) 

 

 a kupujúcim 

 

2. Obchodné meno  : Domov sociálnych služieb Jána z boha 

                                                          Hviezdoslavova 1, 053 04 Sp.Podhradie 

  

 Zastúpený   : PhDr. Ondrišová Monika  

 Bankové spojenie  : Dexia   
 Číslo účtu   : 8827154100/5600 

 IČO    : 691887 

 DIČ    : 202074134 

 
( ďalej kupujúci ) 

 

 

 

           

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy a spôsob plnenia 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj mrazených potravín - ďalej len tovar, ktorý sa 

predávajúci zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy dodávať kupujúcemu v 

sortimente podľa ponukového listu, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy. 

 

2. Kupujúci za dodávaný tovar, ktorý je predmetom predaja podľa tejto zmluvy, zaväzuje 

riadne odobrať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 

 

3. Dodávku tovaru, ktorý je predmetom predaja podľa tejto zmluvy, bude predávajúci 

realizovať formou čiastkového plnenia v množstve a sortimente podľa požiadavky 

kupujúceho. 

 

4. Požiadavky na jednotlivé dodávky tovaru si budú kupujúci, prípadne ním poverené 

osoby uvedené v Čl. V. tejto zmluvy, uplatňovať priamo u pracovníka predávajúceho, 

ktorý bude poverený dodávaním tovaru do miesta určenia, prípadne telefonicky na č. 

telefónu: ......................... . Zároveň s objednávkou tovaru bude dohodnutý aj termín 

jeho dodania. 
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5. Predávaný tovar bude dodávaný v kartónovom balení. 

 

6. Dovoz tovaru do miesta plnenia, ktoré je uvedené v Čl. II. tejto zmluvy, zabezpečí 

predávajúci dopravnými prostriedkami prispôsobenými na prepravu daného druhu 

tovaru. Náklady na prepravu sú zahrnuté v cene tovaru. 

 

7. Previerka množstva a akosti dodaného tovaru bude vykonávaná za prítomnosti 

zástupcov kupujúceho a predávajúceho pri jeho odoberaní v mieste plnenia. 

 

8. Vlastníctvo k predávanému tovaru prechádza na kupujúceho momentom jeho úplného 

zaplatenia. Dokladom o prevzatí tovaru je dodací list, potvrdený kupujúcim, v ktorom 

bude uvedený termín dodávky, ako aj množstvo a sortimentná skladba dodaného 

tovaru, prípadne ním poverenou osobou uvedenou v Čl. V. tejto zmluvy. 

 

Čl. II. 

Miesto plnenia 

 

1. Miestom plnenia dodávok tovaru podľa zmluvy je: viď odberné miesto 

 prevádzka kupujúceho (názov a adresa prevádzky- obchodu). 

 - podnikové prevádzky. 

 

Čl. III. 

Dohoda o cene a spôsob platenia 

 

1. Za dodaný tovar zaplatí kupujúci kúpnu cenu podľa platného cenníka, ktorý je ako 

Príloha č.1 pripojený k tejto zmluve. Predávajúci si vyhradzuje právo cenník 

pravidelne aktualizovať podľa potrieb trhu.  Aktualizovaný cenník predávaného 

tovaru sa stáva pre kupujúceho záväzným momentom jeho prijatia. V prípade, že 

kupujúci nebude súhlasiť s výškou upravených cien, má predávajúci právo, pokiaľ sa s 

kupujúcim nedohodne inak, okamžite odstúpiť od zmluvy. 

 

2. Dohodnutú kúpnu cenu uhradí kupujúci osobitne za každú čiastkovú dodávku tovaru 

do 14 dní od prebratia tovaru. 

  

3.        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. 

 

 

Čl. IV. 

Doba platnosti a spôsob ukončenia zmluvného vzťahu 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dva roky  s účinnosťou od 1.1.2013 do 31.12.2014. 

 

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť: 

 

 a) písomnou dohodou, 
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 b) písomnou výpoveďou niektorej zmluvnej strany, a to aj bez uvedenia dôvodu. 

Platnosť zmluvy v takomto prípade skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je 1-

mesačná a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede. 

 c) okamžitým odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvnej 

povinnosti. Podstatným porušením zmluvnej povinnosti sa pre potrebu tejto zmluvy 

považuje zo strany predávajúceho opakované nedodržanie dohodnutého termínu 

dodávky tovaru, prípadne opakované nedodržanie dohodnutého množstva, akosti a 

sortimentu dodaného tovaru.  Zo strany kupujúceho sa za podstatné porušenie 

zmluvnej povinnosti považuje opakované omeškanie s úhradou kúpnej ceny. 

   Predávajúci môže okamžite odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu uvedenom v Čl. 

III. ods. 1. tejto zmluvy. V prípade okamžitého odstúpenia od zmluvy skončí platnosť 

zmluvného vzťahu dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

 

Čl. V. 

Osobitné dojednania 

 

1. Objednávaním a preberaním tovaru poveruje kupujúci týchto pracovníkov: 

- vedúcich alebo zástupcu prevádzky: 

 

 

 

 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

2. Prípadné zmeny dojednaných podmienok podľa tejto zmluvy budú po vzájomnej 

dohode zmluvných strán upravené dodatkom k tejto zmluve. 

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Je 

vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení. 

 

 

 

v Poprade dňa 1.1.2013 

 

 

 

 

 

.................................................................  ............................................................... 

              predávajúci                  kupujúci 


