
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 409 až 475 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v 

znení neskorších zmien a doplnkov

PREDÁVAJÚCI:
Názov firmy: Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY
V zastúpení: Jozefom Ferenczom, majiteľom firmy
Sídlo: Nám. Padlých hrdinov 7, 986 01 Fiľakovo
IČO: 41814240
DIČ: sk1041706259
Číslo účtu: 2049138659/0200
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uzatvárajú 
kúpnu zmluvu

za týchto podmienok:
I. 

PREDMET ZMLUVY
1) Predmetom zmluvy je predaj potravinárskych výrobkov uvedených v ponukovom liste 

predávajucého.

2) Množstvo,druh tovaru,cena a miesto určenia bude uvedené na objednávke kupujúceho a na 
dodacom liste predávajúceho.

II. 
DODACIE PODMIENKY

1) Predávajúci zabezpečí dodávku na základe písomne pripadne telefonicky predložených 
objednávok-Objednávky sa predkladajú 24 hodín pred plánovaným rozvozom-najneskôr však 10.0 
10 hod. deň pred nim.

2) Predávajúci predloží kupujúcemu ponukový list s uvedenými aktualnými cenami.Pri opakovaných 
dodávkach predkladá ponukový list len pri zmene cien.

3) Dodaný tovar bude zodpovedať platným normám SR a kupujúci sa zaväzuje tovar podľa noriem 
uskladniť a nakladať s nim. Pri dodávke tovaru zahraničnej výroby predloží predávajúci na 
požiadanie veterinárny atest o nezávadnosti expedovaného tovaru. Pri expedovaní tovaru 
kupujúcemu pre ďaľšiu výrobu a spracovanie,predávajúci poskytne na požiadanie kupujúcemu 
veterinárny a text na expedovanie suroviny.

4) Prepravené obaly (prepravky na mäso a mäsové výrobky) nie sú súčasťou dodávky. Sú vrátené 
ihneď pri dodávke priamo dodávajúcemu zamestnancovi, ktorý je za ne zodpovedný.

III.
CENA DODÁVKY A PLATOBNÉ PODMIENKY

1) Cena tovaru je stanovená dohodou v zmysle zák. č. 18/1996 Zb. o cenách a bude uvedená na 
dodacom liste podľa ponukového listu spolu so spôsobom úhrady (faktúra). V cenách uvedených 
na ponukových listch sú zahrnuté i náklady na rozvoz tovaru. Každú zmenu ceny predávajúci 
oznámi kupujúcemu 3 dni pred začatím vyskladnenia. V prípade nedodržania tejto lehoty piati 
pôvodná cena.

2) V prípade dodávky na faktúru predávajúci vystaví faktúru a odošle ju kupujúcemu do 3 dní odo dňa 
splnenia dodávky. V pochybnostiach sa má za to,že faktúra je doručená 3. dňom po jej odoslaní.
Fakturáciu za odobratý tovar vykonáva predávajúci na základe potvrdeného dodacieho listu,keď 
tento obsahuje druh tovaru,tovarové číslo,hmotnosť,jednotkovú cenu a cenu celkom. Kúpnu cenu 
sa kupujúci zaväzuje uhradiť na základe vystavenej evidovanej faktúry predávajúcemu prevodným 
príkazom v lehote do 14 dni od vystavenia faktúry. V prípade doby splatnosti predávajúci bude 
účtovať kupujúcemu úrok z omeškania v zmysle ustanovenia § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka 
v platnom znení.



3) Prípadné čiselné chyby vo faktúre alebo na dodacom liste (cena.sčítacia chyba,..) nie sú dôvodom 
na nezaplatenie faktúry. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu faktúry do 3 dní od jej doručenia.

4) Neuhradenie faktúr v lehote splatnosti je dôvodom pre okamžité pozostavenie dodávok a 
odstúpenie predávajúceho od zmluvy.

5) Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu ceny v zmysle ustanovenia § 473 Obchodného 
zákonníka v platnom znení.

6) Kupujúci a predávajúci sú povinní užívať v platobnom styku peňažný ústav,ktorý uviedli v tejto 
zmluve.Zmenu je potrebné bezodkladne oznámiť druhej strane.Kupujúci a predávajúci znášajú 
zodpovednosť za omeškanie platby,z dôvodu úhrady na iný, než označený účet,resp. 
neoznámenie zmen účtu druhej strane.

7) Kupujúci je povinný na prevodný príkaz uvádzať ako variabilný symbol číslo uhrádzanej faktúry.

8) V prípade,že predávajúci a kupujúci sa dohodli na platbe za dodaný tovar v hotovosti,kupujúci je 
povinný ihneď pri dodávke tovaru hradiť celú kupnú cenu tovaru. Prípadné reklamácie na 
množstvo alebo kvalitu dodávky budú riešené formou dobropisu na účet kupujúceho.

IV. 
SPLNENIE DODÁVKY - ZÁRUČNÉ LEHOTY

1) Dodávka je splnená odovzdaním tovaru kupujúcemu v dohodnutom množstve a akosti na rampe 
predávajúceho pri cudzej doprave, odovzdaním kupujúcemu v mieste určenia pri vlastnej 
doprave.

2) Kupujúci resp. zástupca kupujúceho,ktorý tovar preberie je povinný urobiť kvalitatívnu a 
kvantitatívnu prebierku tovaru, ktorú potvrdí svojim podpisom a pečiatkou.

3) Za dodatočne zistené vady dodávky tovaru (hmotnostné rozdiely .zámeny tovaru,tovaru po 
záruke) predávajúci nezodpovedá.

4) Záručné lehoty,resp. doby najneskoršej spotreby na dodaný tovar sa spravujú všeobecnými 
predpismi, ktoré ich presne určujú pre jednotlivé druhy tovarov.

V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2014 s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá 
začína plynúť 1 .dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

2) Zmluva môže byť menená a doplňovaná formou očíslovaných písomných dodatkov,podpísaných 
zmluvnými stranami.

3) Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch,z toho predávajúci obdrží 1 exemplár a kupujúci obdrží 2 
exempláre a na znak súhlasu je podpísaná zmluvnými stranami.

Vo Fiľakove, dňa 02.09.2013

KUPUJÚCI: PREDÁVAJÚCI:

podpis a pečiatka"3tatutámeho orgánu
......0#t}

podpis a pečiatka majiteľa firmy.


