
Kúpna zmluva    

uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka  

 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany  

 

 
 
1. Predávajúci :  
Obchodné meno: Pekáreň  Valaliky s.r.o. 
sídlo:     Hlavná 37,  044 13 Valaliky 
zastúpený:    Jozef  Tuček -  konateľ spoločnosti 

IČO:     44 312 792 
DIČ:      2022668637 
IČ DPH:   SK2022668637 
bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  6746469/7500 

registrácia:     Obchodný register Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka 22240/V 
 

(ďalej len „Predávajúci“ ) 
 
 
 
2. Kupujúci:    
Obchodné meno:         Materská škola  
sídlo:       Galaktická 9   

zastúpený:      Ľudmila Klobušníková  
    
IČO:        35543167  
DIČ:        2001637387  
IČ DPH:      35543167  
bankové spojenie: Dexia a.s. 

číslo účtu:  503366004/5600  
registrácia:     

 
(ďalej len  „Kupujúci“ ) 
 

 
 

Článok II. 
Predmet  zmluvy  

 
1.  Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka tovaru  - CHLEBA A PEKÁRENSKYCH VÝROBKOV 

podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 (ďalej len „tovar“),  ktorá je  neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

2.  Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať tovar podľa čl. II. bod 1. na základe 

písomných objednávok kupujúceho za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu. 
 

 
Článok III. 

Dodacie podmienky 

 
1.  Objednávku je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu telefonicky na č.tel.: 0917684811 

alebo elektronicky (e-mail: pekaren.valaliky@gmail.com)  ,pričom objednávka, vystavená 
podľa    čl. III bod 3, bude obsahovať objednávaný sortiment a množstvo tovaru. 

2.  V prípade potreby zmien v objednávke,  sa predávajúci zaväzuje akceptovať zmeny, ak 
tieto kupujúci oznámi predávajúcemu  najneskôr 12 hodín pred termínom rozvozu, a to 
telefonicky a následne písomne. Zmena objednávky  musí mať náležitosti  uvedené v čl. III. 

bod 3.  
3.  Písomná objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä: 
 a) druh požadovaného tovaru (popisne plným názvom), 



 b)  množstvo požadovaného tovaru s počtom mernej jednotky po jednotlivých  

      položkách 

 c) požadovaný termín dodania tovaru, 
 d) miesto plnenia (čl. III. bod 6.), 
 e) dátum, meno a podpis oprávneného zástupcu kupujúceho (podľa čl. I. bod 2.) 
4.   Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka kupujúceho, ktorá nebude mať náležitosti 

uvedené v čl. III. bod 3. je neplatná a nebude zo strany predávajúceho akceptovaná. 
5. Kupujúci písomne potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste. 

6.  Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet tejto zmluvy kupujúcemu takto: 
 Čas plnenia:........do 8.00 hod  v pracovný deň......................... 

    
Miesto  plnenia : Galaktická 9.......................... 

  
  

7.  Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho odovzdania a prevzatie tovaru na príslušné 
miesto plnenia podľa čl. III. bodu 6 zmluvy. 

8.   Predávajúci dodá tovar do určeného miesta plnenia na vlastné náklady. 
 
 

 
Článok IV. 

Doba platnosti zmluvy 
 
1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie od 16.1. 2012  do 30. 6. 2013 
2.  Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné, pred uplynutím doby na ktorú bol 

dohodnutý, ukončiť: 
 a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
            b) písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek  

zmluvná strana  s 1-mesačnou výpovednou  lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede  
druhej strane, 

           c) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. Odstúpenie je 
účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie bolo doručené na tretí deň odo dňa 

jeho zaslania poštou doporučene do sídla druhej zmluvnej  strany uvedeného v čl. I. tejto 
zmluvy.  

 
 

Článok V. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona  č. 
18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, pričom cenník – jednotkové ceny za jednotlivé 
položky predmetu zmluvy sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2. Ceny sú dohodnuté ako jednotkové za merné jednotky uvedené v špecifikácii v prílohe č. 1 
a kalkulované v eurách (EUR) vrátane DPH, colných sadzieb, poistného, dopravy do miesta plnenia 
podľa požiadaviek kupujúceho   a všetkých nákladov súvisiacich  s obstaraním tovaru 
predávajúcim. 

3. Zmenu ceny oproti cenám dohodnutým podľa čl. V. bod 1. je možné  realizovať len na 
základe dohody  oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. 
Ak sa zmluvné strany na zmene ceny  nedohodnú, je ktorákoľvek zmluvná strana 
oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s čl. IV. bod 2 pís. c). 

4. Právo na zaplatenie ceny vzniká  predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku  
spôsobom uvedeným v čl. III. Bod 7 zmluvy. 

5. Predávajúci vystaví faktúru na dodaný tovar, a to za každú dekádu kalendárneho mesiaca, 
na základe jednotlivých dodacích listov a to najneskôr do tretieho dňa  nasledujúcej dekády 
kalendárneho mesiaca. 

6. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení. V prípade ak faktúra neobsahuje uvedené náležitosti, kupujúci je 
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. Dňom doručenia faktúry bez vád začína 
plynúť nová lehota splatnosti. 

7. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 
14 -  tich kalendárnych dní  odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Dňom úhrady sa rozumie 
deň pripísania dlžnej čiastky na účet predávajúceho. 



 

 

Článok VI. 
Reklamácia tovaru, vady tovaru 

 
1.  Pri preberaní dodávky tovaru je kupujúci povinný prezrieť tovar čo do množstva a kvality 

v súlade s dodacími podmienkami. Vady tovaru a rozdiely tovaru v množstve, hmotnosti 
a sortimente zistené pri preberaní dodávky je kupujúci povinný uplatniť ihneď a tieto uviesť  

v dodacom liste predávajúceho potvrdenom kupujúcim. 
2.  Kupujúci nie je povinný prevziať tovar iného druhu ako bol  uvedený v objednávke a v inom 

termíne dodania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
3.  Vady kvality tovaru zistené kupujúcim je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez 

zbytočného odkladu telefonicky a následne písomne faxom alebo poštou. Predávajúci je 
povinný reklamáciu vybaviť do 24 hodín od oznámenia, že ním dodaný tovar má vady. 

4.  V prípade, že predávajúci uzná reklamáciu podľa čl. VI. bod 3. za oprávnenú, je povinný 
v lehote určenej na vybavenie reklamácie, dodať kupujúcemu náhradný tovar podľa 
pôvodnej objednávky bez vád alebo vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú pre konkrétny prípad reklamácie inak.    

5.  Predávajúci zodpovedá za kvalitu tovaru po dobu záručnej lehoty v zmysle § 429 

Obchodného zákonníka. 
6.  Záruka sa nevzťahuje  na vady spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou s výrobkom 

alebo nevhodným skladovaním výrobku. 
 

 
Článok VII. 

Majetkové sankcie 
 

1.  V prípade nedodržania zmluvne dohodnutých termínov  a rozsahu plnenia podľa tejto 

zmluvy zo strany predávajúceho, je kupujúci oprávnený si uplatniť nárok voči 
predávajúcemu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny tovaru, ktorého termín 
alebo rozsah plnenia bol v rozpore s dohodnutými zmluvnými podmienkami.   

2. V prípade  omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu 
úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úroky 
z omeškania sú splatné v lehote do 60 kalendárnych dní od dátumu doručenia vyúčtovania 

úrokov z omeškania kupujúcemu.  
 

 
Článok VIII. 

Osobitné ustanovenia 
 

1.  Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov (zmena 

názvu, sídla, fakturačných a odberných miest, bankového účtu, IČO, DIČ, a pod.) 
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy. 

2.  Ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy, z dôvodov okolností na 
jeho strane, dodávať tovar podľa objednávok kupujúceho, kupujúci je oprávnený si 
zabezpečiť nedodaný tovar od iného predávajúceho.   

3.  Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli, že pohľadávku, 
ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci 

nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka. 
Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny zástupca.  

 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.   Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to 

vo forme písomného dodatku. 
2.  Právne vzťahy neupravené touto  zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka SR a súvisiacimi predpismi. 
3.  Zmluva je vyhotovená v  štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

predávajúci a dve vyhotovenia kupujúci. 

4.  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu  oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

 



V Košiciach, dňa 15.1.2012   

 

 
 
 
 
Predávajúci :      Kupujúci : 
 

 
 
 
.............................................   ............................................. 
Jozef  T u č e k       MŠ Galaktická 9, Košice 

  

konateľ 
Pekáreň Valaliky s.r.o.      

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


