
K Ú P N A  Z M L U V A

Uzatvorená podľa § 409-475 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov.

ZMLUVNÉ STRANY:

PREDÁVAJÚCI: SUPRAVIA TRADE s.r.o., Zámocká 12, 811 01 Bratislava
Prevádzka: Ovocie -  zelenina, Nákladná železničná stanica 

984 01 Lučenec

Zastúpená: Mgr. Zoltánom Zvaríkom -  konateľ 
Č. ú. 4330058502/3100
IČO: 44213255
IČ DPH: SK 2022629950
Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri na Okresnom 
súde Bratislava I v odd. Sro, vložka Č.52840/B

KUPUJÚCI MESTO FIĽAKOVO
Školská jedáleň pri MS, Štúrova 
986 01 FIĽAKOVO 
IČO: 316075 
DIČ: 2021115052 j
Zastúpená: 3UDr.'2fyMH)(U)tl q!/ ftyQJi -'ftUtÍTOBOV hj£mt

I. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je dodávanie potravinárskeho tovaru, ovocia a zeleniny, 
ktoré sú definované príslušnými kódmi colného sadzobníka: 0701 90, 0704 90 10.

II. KÚPNA CENA

Dohodnutá zmluvná cena je stanovená podľa Zákona NR SR č. 18/1996 v znení 
neskorších predpisov. Obsahuje cenu za jednotkové množstvo, jednotkovú cenu a 
cenu za celú požadovanú dodávku, aj s d o p r a v o u .



Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny dohodnutých jednotkových a celkových 
cien. V prípade zmeny obchodných cien u dodávateľov, resp. výrobcov o 15 % 
/predložením dokladu k nahliadnutiu/ a zmeny dovozných, colných, daňových a 
iných prirážok /vrátane sadzby DPH/, ktoré nadobudnú platnosť v priebehu plnenia 
zmluvy a budú mať vplyv na zmenu dohodnutej ceny.

III. TOVAROVÉ PODMIENKY -  MIESTO DODANIA

Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar podľa predpokladaného a požadovaného 
množstva kupujúcemu na miesto určenia, t.j. :

1. Školská jedáleň pri MŠ, Štúrova Fiľakovo

Predávajúci dodá tovar podľa písomných, faxových alebo telefonických 
objednávok zodpovedného pracovníka kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje 
dodávať tovar na miesto dodania podľa jeho aktuálnej potreby a aktuálnej 
požadovanej doby dodania tovaru.

Urgentné upresnenie alebo zmena objednávky je možná do 20.00 hod. na tel. 
čísle: 0903 404 773.
Lehota dodania tovaru plynie 6. hodinou rannou nasledujúceho dňa po nahlásení 
objednávky.

IV. PLATOVÉ PODMIENKY

1. Predávajúci vystaví pri každej dodávke tovaru dodací list s vyznačením 
sortimentu, množstva, jednotkovej aj celkovej ceny, akosti a sadzby DPH. 
Poverený zástupca kupujúceho svojím podpisom a odtlačkom pečiatky potvrdí 
prevzatie dodávky tovaru a správnosť dodacieho listu.

2. Fakturáciu za dodaný tovar vykoná predávajúci formou zbernej faktúry, ktorá 
predstavuje hodnotu dodaného tovaru za uplynulý mesiac.

3. Splatnosť zbernej faktúry je 21 dní odo dňa doručenia kupujúcemu.

4. Predávajúci si nenárokuje uplatňovať penalizáciu za omeškanie splatnosti 
zbernej faktúry.

5. Predložená cenová ponuka sa vzťahuje na sezónny tovar, ktorého cena sa môže 
výrazne meniť. Uvedené ceny platia na vrchole vegetačného obdobia každého 
druhu ovocia a zeleniny.



V. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný prevziať tovar v súlade s touto zmluvou a zaplatiť kúpnu 
cenu určenú touto zmluvou.

VI. AKOSŤ A OZNAČENIE TOVARU, REKLAMÁCIE

1. Predávajúci ručí kupujúcemu, že dodaný tovar zodpovedá platným normám 
akosti a hygienickým predpisom a je označený v zmysle zákona o potravinách v 
potravinárskom kódexe -  EAN kódom a zákona o štátnom jazyku.

2. Postup pri uplatňovaní reklamácií, ako aj zodpovednosť za vady sa riadia podľa 
Obchodného zákonníka.

3. Kupujúci má právo tovar, ktorý vykazuje zjavné vady neprevziať a túto 
skutočnosť vyznačiť na reklamačnom liste, resp. dodacom liste.

4. Predávajúci tovar vykazujúci zjavné vady / ak je možné / vymení ihneď pri 
dodaní tovaru.

V ostatných prípadoch predávajúci akceptuje 24 hodinovú reklamáciu kupujúceho 
a opodstatnene reklamovaný tovar sa považuje za nedodaný a nebude ho 
predávajúci fakturovať.

VII. OBALY

Predávajúci realizuje dodávky na prepravných obaloch zodpovedajúcim 
všeobecne záväzným predpisom a technickým normám.

Obaly pri dodávke tovaru nebudú fakturované, bude používaná forma výmeny a 
budú vedené len ako evidenčné obaly.

VIII. INÉ DOHODNUTÉ USTANOVENIA

Predávajúci aj kupujúci sa týmto zároveň dohodli na neuplatňovaní a 
nenárokovaní si zmluvnej pokuty.



IX. PLATNOSŤ ZMLUVY

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dátumom podpisu zmluvných strán.
2. Zmluva je uzavretá na dobu od 01.09.2011 do 31.08.2012
3. Vypovedať zmluvu je možné len v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach.

2. Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka podľa § 409 diel I. a II. až po § 475.

3. Každá zmena tejto zmluvy je možná len so súhlasom obidvoch strán a vykoná sa 
formou písomného dodatku k tejto zmluve.

4. Ak dôjde k zmareniu tejto zmluvy z nepredvídateľných dôvodov netýkajúcich sa 
zmluvných strán, zaväzujú sa zmluvné strany uzavrieť dohodu o vysporiadaní 
vzájomných záväzkov z tejto zmluvy vyplývajúcich.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že 
bola uzatvorená na základe vzájomnej dohody, podľa ich pravej a slobodnej 
vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a na dôkaz toho ju podpisujú.

V Lučenci, dňa 31.08.2011

Predávajúci: Kupujúci:


