
Kúpna zmluva 

 
Uzavretá v zmysle § 409 a nasledujúceho Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 

Predávajúci:  TOP Catering s.r.o. 
 

Sídlo:   Rastislavova 3 

   040 01, Košice 

IČO:   44 836 171 

DIČ:   202 28 444 72 

IČ DPH:  SK 202 28 444 72 

Bankové spojenie: Tatra Banka č. ú. 2625167555/1100 

Tel./fax:  055/6740139 

Štatutárny orgán:        Juráš Ivan - konateľ 

 

Kupujúci:           

 

Sídlo:         

        

IČO:    

DIČ:      

Tel./fax:    

Zastúpená:                     

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava obchodných podmienok, za ktorých bude kupujúci 

spolupracovať s predávajúcim.  

2. Na základe tejto zmluvy sa zaväzuje predávajúci predať kupujúcemu výrobky iných 

výrobcov, ktoré sú uvedené v ponukovom liste. 

3. Špecifikácia množstva, druhu dodania sa bude určovať písomnou alebo telefonickou 

objednávkou zo strany kupujúceho.  

 

Čl. II. 

Ceny a platobné podmienky 

 
1. Cena tovaru je stanovená dohodou a v súlade so Zákonom 18/1996 Z.z. o cenách a bude 

uvedená na dodacom liste a v deň uskutočnenej dodávky s následnou fakturáciou v súlade § 

473 Obch. zákonníka.  

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru za dodaný tovar v lehote splatnosti do 14 dní.  

3. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania platby na bankový účet predávajúceho alebo deň 

prevzatia hotovosti. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť faktúru týždenne/ pri dodávke tovaru. 

4. Sankcie za oneskorenie úhrady, alebo nesplnenie peňažného záväzku sú dohodnuté vo výške 

0,05% z hodnoty vyúčtovaného tovaru za každý kalendárny deň oneskorenia so zaplatením 

vyúčtovania, počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do zaplatenia vrátane.  

5. Predávajúci môže ukončiť dodávky tovaru i pred termínom výpovednej lehoty, ak nie je 

tovar zaplatený kupujúcim v lehote splatnosti až do vysporiadania záväzkov zo strany 

kupujúceho, alebo ak sa nedohodnú obidve strany inak. 

6. Forma platobného styku je prevodným príkazom. 

 

 



Čl. III. 

Obchodné podmienky 

 
1. Tovar bude dodaný podľa platných PN a kupujúci sa týmto zaväzuje tovar podľa 

zodpovedajúcich noriem akosti uskladňovať, expedovať a predávať. 

2. Prípadné reklamácie tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 a následne Obch. zákonníkom. 

3. Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté u kupujúceho (nesprávne skladovanie, 

mechanické poškodenie a pod.) 

4. Zjavné chyby je povinný kupujúci vyznačiť na dodacom liste so svojim podpisom 

a s pracovníkom predávajúceho (posádky vozidla) v momente dodávky a iné chyby 

reklamovať písomne, avšak len v záručnej dobe výrobku (zmena senzorických vlastností 

a pod.) 

 

Čl. IV. 

Miesto plnenia 

 

1. Prevzatie výrobkov bude vykonané na mieste:   

2. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodania tých výrobkov, ktoré nemá na sklade o čom bude 

kupujúceho včas informovať. 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Kúpna zmluva je uzavretá na dobu určitú od 3.1.2013 do 31.12.2013. Účastníci sa dohodli, 

že túto zmluvu je možné vypovedať zo strany ktoréhokoľvek účastníka zmluvy a to 

písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jeden mesiac 

a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede.  

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonávať len písomnou formou po dohode 

obchod strán. 

3. Oprávnenie k zastupovaniu pri jednaniach o všetkých záležitostiach vyplývajúcich z tejto 

zmluvy majú: 

za dodávateľa: JURÁŠ Ivan .- konateľ 

za odberateľa:    

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zmluvná strana obdrží po jednom 

exemplári. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s textom zmluvy riadne zoznámili, táto je spísaná v súlade 

s ich požiadavkami na jej obsah a podľa ich požiadaviek, správne vyjadruje ich vôľu a sú si 

riadne vedomí záväzkov pre ne zo zmluvy vyplývajúcich, na znak čoho bola zmluva bez 

výhrad podpísaná každou zo zmluvných strán a opatrená odtlačkami pečiatok oboch 

zmluvných strán. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

 

 

 

V Košiciach dňa    

 

 

 

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

predávajúci      kupujúci 

 


