
Kúpna zmluva 

Uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany 

Dodávateľ: 

Pavol Laputka, Pekáreň Cereál 

Sídlo: Fijaš 32. 087 01  Giraltovce 

IČO: 45624267 

IČ DPH: SK 1074721516 

Bankové spojenie: ČSOB 

Číslo účtu: 4011590411/7500 

Zastúpený: Pavol Laputka 

Prevádzka: Rastislavova 100, 040 01  Košice 

Tel.: 0905 117 261 

 Odberateľ: 

Materská škola, Galaktická 9, 040 12 

IČO:  355 431 67 

 

Zmluva sa uzatvára na obdobie 1.8. 2013 – 30. 06. 2014. 

Predmet zmluvy 

Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov na základe telefonickej objednávky. 

Odberateľ v objednávke uvádza presný sortiment, požadované množstvo, termín a spôsob 

dodávky. 

Kúpna cena 

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu podľa cien uvedených v cenníku 

dodávateľa platnom v deň dodávky. 



Kúpna cena bude dodávateľom odberateľovi vyfaktúrovaná a bude odovzdaná odberateľovi 

pri dodávke tovaru formou faktúry. Odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti priamo pri 

odbere tovaru. 

Zmluvné strany sa dohodli, že za prípadné zvýšenie cien, energií, zvýšenie cien vstupných 

nákladov surovín, čím sa zvyšuje výrobná cena tovaru môže dôjsť k zmene cien a to len 

písomnou formou a po odsúhlasení oboch zmluvných strán. Odberateľ si objedná tovar 

podľa priloženého cenníka. 

Termín plnenia 

Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v súlade 

s objednávkou, odovzdať doklady v deň dodania tovaru, ktoré sa na tovar vzťahujú, 

a umožniť tak kupujúcemu vlastnícke právo v súlade s touto zmluvou a Obchodným 

zákonníkom. Kupujúci je povinný nahlásiť objednávku dodávateľovi na základe telefonického 

dohovoru a to najneskôr 24 hodín pred realizáciou objednávky. 

 

Podmienky dodávky 

Dodávaný tovar musí zodpovedať kvalite a značeniu v súlade s právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike a v súlade s potravinovým kódexom. 

Dodávateľ je povinný dodať tovar v deň uvedený na písomnej objednávke odberateľa, resp. 

podľa dohodnutého termínu v prípade telefonickej objednávky zadanej zmluvne poverenou 

osobou kupujúceho. Rozvoz k odberateľovi je bezplatný. 

Odberateľ je povinný po obdržaní tovaru previesť kvantitatívnu kontrolu tovaru a objednaný 

tovar prevziať. 

 

Úrok z omeškania 

Ak je kupujúci v omeškaní splatnosti faktúry, je povinný zaplatiť úrok z omeškania v zmysle § 

369 a § 502 Obchodného zákonníka vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň 

omeškania. 

Zodpovednosť za vady tovaru 

Dodávateľ zodpovedá za vady dodaného tovaru v rozsahu podľa § 422 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 



Dodávateľ ručí za to, že dodaný tovar bude zodpovedať príslušným platným akostným 

normám. 

Dodávateľ neuzná dodatočné reklamácie takých vád, na ktoré mohol odberateľ upozorniť už 

pri preberaní tovaru. 

Záverečné ustanovenie 

Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

Zmluva je účinná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu 

neurčitú.  

Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží každá zo 

zúčastnených strán po jednom vyhotovení. 

 

V Košiciach 

28.07.2013 

 

Dodávateľ                                                                                                               Odberateľ 

 

 

 

 


