
   Kúpna zmluva 

uzatvorená v zmysle § 409 a následných Obchodného zákonníka 
 
 

I. Zmluvné strany 
 

Predávajúci:  Domino, a.s. , Spišská Nová Ves 
                         Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves 
V zastúpení: Ing. Stanislav Čurný, predseda predstavenstva 
                       IČO: 00594644,           IČ DPH: SK 2020502660 
                       Bankové spojenie: UniCreditBank, a.s., Spišská Nová Ves 
                       Číslo účtu: 6609101001/1111 
 
Kupujúci:      Základná škola, školská jedáleň 
                       Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves 
V zastúpení:   Mgr.Alena Ludányiová, riaditeľka školy   
                       IČO: 35543922,            DIČ: 2021637706                                                                                                                                                           
                       Bankové spojenie: Prima banka, a.s., Spišská Nová Ves 
                       Číslo účtu: 7524988007/5600      
 
 

II. Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu rôzne potravinárske výrobky /kód CPV 158 
podľa slovníka verejného obstarávania/ mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky /kód 
CPV 156/, džemy, lekváre, marmelády, kompóty, minerál. vody, džúsy, nakladaná a 
sterilizovaná zelenina, živočíš. alebo rastl. oleje a tuky/kód CPV 154/.  

2. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa článku IV. tejto zmluvy  
a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou. 

 

III. Cena plnenia 

1. Predávajúci garantuje, že počas  trvania zmluvného vzťahu nedôjde k zmene cien tovarov 
uvedených v ponuke. Povolená odchýlka predajnej ceny sa stanovuje na maximálne 10 % 
oproti ponukovej cene. 

2. Pri nedodržaní povolenej odchýlky predajnej ceny od ponukovej ceny je možné zo strany 
kupujúceho ihneď odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

3. Predávajúci sa  zaväzuje pravidelne oznamovať kupujúcemu akciové ceny vybraných 
druhov tovaru. 

 

IV. Platobné podmienky 

1. Predávajúci sa s kupujúcim dohodli na splatnosti faktúr  14 dní od dňa ich vystavenia. 
Forma platobného styku je príkazom k úhrade. 



2. V prípade, že kupujúci neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti môže predávajúci 
uplatniť voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

 

V. Obchodné podmienky 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s platnými normami a kupujúci sa zaväzuje 
tovar podľa týchto noriem skladovať a expedovať. 

2. Predávajúci ručí za kvalitu dodaného tovaru po celú dobu trvanlivosti. 

3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu množstva na dodaný tovar u predávajúceho len pri 
dodávke tovaru a za prítomnosti zástupcu dodávateľa. Ostatné vady, vrátane kvality do 15 
dní, najneskôr do konca  minimálnej trvanlivosti tovaru písomnou formou. Predávajúci je 
povinný vadný tovar prevziať osobne a nahradiť ho novým tovarom do 2 dní od uplatnenia 
reklamácie. 

4. Dodávky tovaru sa zabezpečujú na základe písomnej alebo telefonickej objednávky. Ak 
dodávateľ nemôže tovar dodať, musí o tom informovať kupujúceho pri objednávaní tovaru. 

5. Dodávku tovaru zabezpečuje predávajúci na svoje náklady do miesta plnenia. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu od 2.1.2014 do 31.12.2014 a nadobúda účinnosť dňom 
podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť účastníkmi vzájomne prerokované 
a písomne dohodnuté formou dodatku. 

3. Na právne pomery neupravené touto zmluvou sa  vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obdržia po jednom obe zmluvné strany. 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.12.2013 

 

 

 

…...............................                                             …............................ 

      predávajúci                                                                 kupujúci     

             


