
K Ú P N A Z M L U V A 
uzavretá  v súlade s ustanovením § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. z. v platnom znení  

 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Bigimi, s.r.o., 

Sídlo spoločnosti:  Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves 

Prevádzka:   VOS Markušovská cesta č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO:    44467613 

IČ DPH:   SK 2022716421 

Obchodný register:  Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka č: 22749/V 

Štatutárny zástupca:  JUDr. Milan Biganič, konateľ spoločnosti 

    Mgr. Branislav Biganič, konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie:  VÚB, pob. Spišská Nová Ves 

Číslo účtu:   45749592/0200 

Tel. kontakt:   053/4410 900  

    053/429 73 68 

Fax:    053/4462961 

e-mail:    bigimi@bigimi.sk 

„ďalej ako predávajúci“ 

a 

Obchodné meno“  Základná škola  

Sídlo:    Hutnícka 16,  052 01 Spišská Nová Ves 

IČO:    35543922 

DIČ:    2021637706 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Alena Ludányiová, riaditeľka školy 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s., pob. Spišská Nová Ves 

Číslo účtu:   752 498 8007/5600 

Kontaktná osoba:  Katarína Brejčáková, Ing., vedúca ŠJ 

Telfón:    053/3249619  

E-mail:    skolskajedalen.zshutnicka@gmail.com 

  „ďalej ako kupujúci“ 

II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je  dodávať  kupujúcemu tovar uvedený v bode 2.2 tohto článku zmluvy 

a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru a záväzok kupujúceho dodaný tovar riadne 

prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú  kúpnu cenu. 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu v objednanom  množstve a sortimente ovocie, zeleninu 

a zemiaky, v požadovanej  akosti a dohodnutej cene na základe písomnej, telefonickej, e-mailovej 

alebo faxovej objednávky, prípadne ďalší ponúknutý tovar výhodný pre kupujúceho.   

2.3    Miestom dodania tovaru je školská jedáleň pri ZŠ. 

 

III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej  kúpnej  cene tvorenej na základe ponuky, dopytu, sezónnosti, 

dostupnosti a krajine   pôvodu, podľa predloženého  cenníka tovaru s obmedzenou časovou 

platnosťou, alebo určenej dohodou pri objednávke tovaru,  ktorá môže byť nižšia ako v predloženom 

cenníku. 

3.2     Pri podstatnom zvýšení  ceny tovaru ako je uvedené v ponukovom liste,   pri objednávke a na základe 

požiadavky  predávajúci  informuje kupujúceho o cene, potvrdením   objednávky kupujúci prejavuje 

súhlas s ponúkanou cenou.     

3.3    Platba za dodaný tovar  je bezhotovostnou formou  na účet predávajúceho uvedený na faktúre.   

   Splatnosť   faktúry  -  daňového dokladu  je 15 dní odo dňa vystavenia faktúry. Faktúra – daňový   

   doklad musí obsahovať: 

3.3.1 označenie, sídlo  (prevádzku), IČO, DIČ, IČ pre DPH, 
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3.3.2 číslo faktúry, 

3.3.3 čísla dodacích listov pri zbernej faktúre, 

3.3.4 dátum dodania, dátum zdaniteľného plnenia a dátum splatnosti, 

3.3.5 označenie peňažného ústavu a čísla účtu pre úhrady faktúr, 

3.3.6 označenie predmetu plnenia, množstva, mernú jednotku,  cena za jednotku bez DPH, sumu bez 

DPH, výšku DPH a celkovú sumu s DPH, 

3.3.7 podpis oprávnenej osoby  a odtlačok pečiatky. 

 

IV. 

Miesto a čas dodania 

 

4.1 Predávajúci je povinný dodať tovar na prevádzku určenú  kupujúcim na svoje náklady na základe 

telefonickej, faxovej alebo e-mailovej objednávky s dostatočným časovým predstihom s konkrétnym 

dátumom, prípadne aj  hodinou dodania. 

4.2 Predávajúci je pri dodaní tovaru povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú. 

 

V. 

Vratné obaly 

 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar  v zodpovedajúcich obaloch. Tovar dodávaný vo 

vratných obaloch a ich pohyb  je evidenčne vyznačovaný na sprievodných dokladoch – dodacích 

listoch,    ktorých vyúčtovanie v cene obvyklej sa uzavrie pri ukončení zmluvného vzťahu. Pritom 

rozhodujúci je stav u predávajúceho. Predávajúci môže  dohodnúť na prevádzkach kupujúceho 

osobitný spôsob výmeny vratných obalov.          

 

VI. 

Akosť a označovanie 

 

6.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude zodpovedať príslušným právnym normám kvality,  

bude riadne označovaný  v slovenskom jazyku, druhom tovaru,  príslušnou triedou kvality a krajinou 

pôvodu v zmysle „Zákona o potravinách“  (zákon NR SR č.152/1995 Z.z..) V prípade menšieho 

množstva tovaru ako je obvyklé balenie, názov tovaru, akostná  trieda a krajina pôvodu bude uvedená 

v sprievodnom doklade – dodacom liste.  

 

VI. 

Reklamácia vád tovaru 

 

7.1 Prípadne vady tovaru alebo  nesúlad v dodaných množstvách so sprievodnými dokladmi je kupujúci 

povinný uplatniť pri dodaní tovaru,   skryté vady najneskôr do 24 hodín po ich dodaní.  

 

7.2 Reklamáciu vád tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomne alebo osobne u zodpovedného   

         pracovníka predávajúceho, prípadne vyznačením na sprievodnom doklade  pri dodávke tovaru.     

         Reklamácie na vady tovaru vzniknuté nesprávnym skladovaním kupujúcim sa nevzťahujú.  

 

7.3  Reklamovaný,  prípadne nedodaný tovar predávajúci bezodkladne dodaná podľa požiadavky  

kupujúceho, resp. pri  nasledujúcej dodávke  v naturálnej forme alebo storno položkou. 

 

VIII. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

8.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru  jeho prevzatím. 

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

9.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami 

OBCHZ a ostatnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky. 

9.3 Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 

dohodou. 

http://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/152-1995c.pdf


9.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť 

novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej 

podpisu. 

9.5 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2014  do 31.12.2014,  jej  platnosť a účinnosť 

nadobúda dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a nasledujúci deň po zverejnení na webovej 

         Stránke školy. 

9.6 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá 

ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho 

pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi , dňa 30.decembra 2013                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                    

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

   Za predávajúceho:                                                                                        Za  kupujúceho: 

 JUDr. Milan Biganič                                                                                 Mgr. Alena Ludányiová 

 konateľ spoločnosti                                                                                         riaditeľka školy 

 

 


