
Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa§ 409 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Z. b. v znení neskorších 

predpisov 

(Obchodný zákonník) a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes~orších predpisov 

(ďalej len ako „Zákon o verejnom obstarávaní") 

1. Zmluvné strany 

1.1. Kupujúci: 

Názov: Materská škola Lesnícka 1370 023 02 Krásno nad Kysucou 

Adresa: ul. Lesnícka 13 70, 023 02 Krásno nad Kysucou 

Zastúpený: Anna Šarláková - riaditeľka 

Číslo účtu : 5036390891/0900 

IČO: 42349567 

DIČ:2023985095 

Tel: 041 / 438 52 89 

/ ďalej len kupujúci / 

1.2. Predávajúci : 

Názov : Mäso-údeniny združenie Pavel a Rudolf Buchta 

Adresa : ul. 1. mája 153 1, 023 02 Krásno nad Kysucou 

Zastúpený : Buchta Pavel, majiteľ 

Číslo účtu : 0052009322/0900 

IČO : 34358978 

DIČ : 1020456998 

registrácia: ObÚ Čadca, živ. Register 502-10246 

Telefón : 0411438 56 38 

/ ďalej len predávajúci / 

Zmluva je výsledkom vyhodnotenia ponúk zákazky podľa§ 9 odst.9 ZVO zákona č .25/2006 

Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 



II. Predmet zmluvy a predpokladané množstvo 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je predaj tovaru 

„ Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Materskú školu Lesnícka 1370, 023 02 Krásno 

nad Kysucou „ 

V kvalite I. akosti pre kupujúceho: 

Materskú školu Lesnícka 1370, 023 02 Krásno nad Kysucou 

III. Miesto plnenia 

3.1. Materská škola Lesnícka 1370, 023 02 Krásno nad Kysucou 

3.2. Odovzdanie a prevzatie sa bude realizovať na základe dodacieho listu, ktorý svoj im 

podpisom potvrdí poverený zamestnanec Materskej školy Lesnícka 13 70, 023 02 Krásno nad 

Kysucou 

IV. Kúpna cena 

4.1. Kúpna cena tovaru je stanovená dohodou strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č.87/1996 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách a bude určená v súlade s týmto článkom. 

4.2. Ceny tovarových položiek predmetu kúpnej zmluvy sú uvedené v cenníku, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú prílohu tejto kúpnej zmluve. 

4.3. PreC:ávajúci garantuje dodržanie dohodnutých cien počas doby trvania zmluvy. Cenu 

tovaru je možné zvýšiť, len ak dôjde k zvýšeniu DPH 

4.4. Keď kupujúci prieskumom trhu zistí , že cena rovnakého druhu tovaru je nižšia o viac 

ako „-5-.. % než je cena predložená predávajúcim, kupujúci má právo odstúpiť od tejto 

zmluvy a ďalšiu objednávku s predávajúcim už neuzavrieť. Kupujúci si zároveň vyhradzuje 

právo uzavrieť kúpnu zmluvu s predávajúcim, ktorého ponuka bude výhodnejšia. 

4.5. Kúpna cena tovaru je vrátene DPH ,obalu, dopravy do miesta plnenia : Materská škola 

Lesnícka 1370, 023 02 Krásno nad Kysucou 



V. Termín a miesto plnenia 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar priebežne počas platnosti zmluvy na základe 

uzatvorených objednávok. Miestom plnenia je adresa kupujúceho : Materská škola Lesnícka 

1370, 023 02 Krásno nad Kysucou 

VI. Podmienky dodávky 

6.1. Predávajúci zabezpečí na základe objednávok dodanie tovaru, ktorý musí byt' v zhode s 

názvom predmetu zákazky, kalibrážou, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v 

Slovenskej republike a vyhovuje platným medzinárodným normám, STN a všeobecne 

záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky. 

6.2. Odovzdanie tovaru kupujúcim bude realizované povereným zástupcom predávajúceho na 

základe dodacích listov v mieste plnenia v dohodnutých termínoch a množstvách. 

6.3. Pri dodaní tovaru predávajúci zabezpečí kupujúcemu odovzdanie dokladov potrebných na 

prevzatie a užívanie tovaru. 

6.4. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, že kupujúci potvrdí prevzatie podpísaním dodacieho 

listu. Dodací list je podkladom k vystaveniu faktúry. 

VII. Platobné podmienky 

7.1. Predávajúcemu vzniká právo na fakturáciu dohodnutej kúpnej ceny dňom dodávky tovaru 

na základe objednávky a podpísaním dodacieho listu kupujúcim. 

7.2. Faktúry sú splatné do 14 dní odo dňa ich vystavenia. Ak faktúra nebude obsahovať 

náležitosti daňového dokladu určené všeobecne záväzným právnym predpisom - § 71 zák. č . 

222/2004Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, má kupujúci právo 

vrátiť faktúru predávajúcemu na prepracovanie alebo vysvetlenie. Po doručení opravenej 

faktúry začne plynúť nová v tomto bode dohodnutá fakturačná lehota. 

7.3. Predávajúci sa zaväzuje , že faktúry budú obsahovať všetky stanovené náležitosti 

daňového dokladu. Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu faktúru - daňový doklad v 

dvoch vyhotoveniach s pripojeným dodacím listom potvrdzujúcim prevzatie tovaru 

kupujúcim. 



VIII. Zmluvné pokuty 

8.1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru môže kupujúci požadovať od 

predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty nedodaného tovaru ( vrátenie 

DPH ) za každý začatý deň omeškania. 

8.2. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny môže predávajúci 

požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (vrátane DPH) za 

každý začatý deň omeškania. Predávajúci v tomto prípade nebude požadovať od kupujúceho 

už zaplatenie úrokov z omeškania. 

IX. Záruka a zodpovednosť za vady záruka a reklamácie 

9.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve, akosti a v prevedení podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

9.3. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdania má a počas stanovenej doby bude 

mať vlastnosti stanovené technickými parametrami a STN. 

9.4. Záručná doba na tovar, ktorý kupujúci kúpi od predávajúceho bude vyznačená na tovare 

prípadne na dodacom liste podľa platných noriem. 

9.4. Kupujúci je povinný oznámiť prípadné kvalitatívne vady tovaru predávajúcemu bez 

zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca záručnej doby poskytnutej 

predávajúcim. 

9.5. Predávajúci sa zaväzuje dodržať záručnú dobu. 

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že vadu predmetného tovaru posúdi a následne odstráni, alebo 

dodá nový bezvadný tovar v dohodnutom čase a tak, ako je ustanovené v príslušných 

ustanoveniach Obchodného zákonníka. 

9.7. Prípady zmluvou neriešené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

X. Trvanie a ukončenie zmluvy 

10.l. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, za podmienky, že 

ceny v tejto zmluve zostanú nezmenené . 



10.2. Každá zo strán môže aj pred uplynutím dojednanej doby zmluvu kedykoľvek vypovedať 

bez udania dôvodu, a to písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá 

začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

10.3. Pri podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy môže strana okamžite 

písomne odstúpiť od zmluvy s tým že zmluva skončí v deň nasledujúci po doručení 

písomného okamžitého odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa 

dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje porušenie akejkoľvek 

povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastková zodpovednosť zmluvnej strany 

je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest. 

XI. Všeobecné dojednania 

11.1 . Predávajúci sa zaväzuje povinne informovať kupujúceho o každej zmene týkajúcej sa 

predmetu zmluvy ( ukončenia výroby, náhrady vstávajúceho tovaru, nové druhy tovaru a 

pod.) vrátane určenia ceny a dodacích podmienok. 

11.2. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o realizovaných akciách mimoriadnych 

zľavách na tovar. 

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si vymenili v rámci obchodných 

rokovaní sú obchodným tajomstvom v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka 

a nesmú ich poskytnúť tretím osobám. 

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dojednania uvedené v článku X. bod 10.1. platia dovtedy, 

kým nenastanú objektívne dôvody, ktoré zmluvné strany v čase uzatvárania zmluvy nemohli 

predvídať a ktoré objektívne ovplyvnia výšku dohodnutej ceny. 

XI. Záverečné ustanovenia 

12.1. Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy me sú známe žiadne 

okolnosti, ktoré by bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli 

byt' vážnou prekážkou k jej splneniu. 

12.2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba 

písomnou formou po vzájomnej dohode strán a to formou číslovaných dokladov, ktoré budú 

podpísané štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 



12.3. Ostatné právne vzt'ahy výslovne touto zmluvou net1pravené sa riadia príslušnými 

právnymi predpismi v úvode zmluvy uvedenými. 

12.4. Strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budt1 riešit' jednaním 

o mož11ej dohode. Strany sa dohodli, že vzt'ahy vzniknt1té medzi nimi na základe tejto zmluvy 

sa riadia slovenským práv11ym poriadkom. Prípadné spory, o ktorýcl1 sa zmluvné strany 

i1edohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne prísluš11ému súdu podl'a sídla 

odporct1. 

12.5. Táto zmluva nadobúda plat11ost' dňom jej podpisu všetl<ý1ni zmluv11ými stranami. 

12.6. Z1nluva je vyhotovená v dvoch vyhotove11iach, z l<.:torýcl1 l<.:aždý má platnost' originálu. 

Každá zmluvná strana obdrží jeden rov11opis tejto zmluvy. 

V Krásne nad Kysucou dňa 1- 1. I G1 J l/ V Krásne nad Kysucou dňa 

Predávajúci: Kupt1jí1ci: 

MATERSKÁ ŠKOIA 
Lesnícka 1370 

023 
• 

u 


