
KUPNÁ ZMLUVA  
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Predávajúci: Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek  
  
sídlo: ul. 1. mája 1919, 031 01 Liptovský Mikuláš   
IČO: 36394556 
DIČ/IČ DPH: SK 2020127241 
Bankové spojenie: VÚB Liptovský Mikuláš 
Číslo účtu: 1436819556/0200 
štatutárny orgán: Ing. Slavomír Moravčík 
 
 
Kupujúci:  Stredná odborná škola polytechnická 
sídlo: Dolný Kubín-Kňažia 
IČO:                                                        891479 
DIČ/IČ DPH:                                          SK2020424329 
Bankové spojene:                                    VÚB Dolný Kubín 
Číslo účtu:                                               35-5939332/200 
štatutárny orgán:                                     Ing. Adriana Bellová 
tel./fax:                                                    043/58 63 139 
e-mail:                                                     otarabova@gmail.com 
 
 
I         Predmet zmluvy 
 

1. Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu chlieb, pečivo a iný potravinársky tovar v 
množstve, akosti a inej špecifikácií podľa objednávky kupujúceho a previesť na neho vlastnícke 
právo tovaru a kupujúci sa zaväzuje riadne a včas prevziať od predávajúceho tovar a zaplatiť zaň 
predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku II. tejto zmluvy. 

 
 
II       Kúpna cena – spôsob jej určenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu objednaný tovar za cenu platnú v 
rámci cenníka predávajúceho v kalendárom mesiaci, v ktorom je tovar dodaný kupujúcemu. 

 
2. Zmluvné strany potvrdzujú, že boli oboznámené so spôsobom určenia kúpnej ceny, spôsob určenia 

kúpnej ceny je v súlade s dohodou zmluvných strán a neodporuje všeobecne záväzným právnym 
predpisom o cenách. Ceny tovaru je potrebné uvádzať s DPH. 
 

3. Ceny dohodnuté v tejto zmluve je možné meniť iba po písomnej dohode zmluvných strán a pri 
zmene colných a daňových predpisov a pri zvýšení cien surovín, elektrickej energie, PHM a to do 
výšky 10 % , vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán. 
 

III    Objednávka predmetu kúpy 
 

1. Objednávkou sa na účely tejto zmluvy rozumie záväzný prejav vôle kupujúceho smerujúci k 
nadobudnutiu vlastníckeho práva k predmetu kúpy podľa tejto zmluvy. Zmluvne strany sa dohodli, že 
objednávka tovaru sa vykonáva telefonicky na číslo predávajúceho 044/4325703, 044/4303407, 
0907976286, fax 044/4321104. 

 
2. Termín ukončenia evidovania objednávok predávajúcim sa stanovuje do 12:00 hodiny pracovného dňa 

predpokladanému dňu plnenia dodávky. 
 
 
 



IV Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje riadne a včas dodať kupujúcemu tovar podľa ním predloženej objednávky 
vozidlom predávajúceho. 

 
2. Predávajúci sa zaväzuje zasielať všetky oznámenia a korešpondenciu na adresu sídla kupujúceho. 

Tovar ale fakturovať podľa miesta pracoviska. 
 

3. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu sprievodné doklady, ktoré sú potrebné k prevzatiu a 
riadnemu užívaniu tovaru, najmä dodací list. Na dodacom liste musí byť uvedená konečná obchodná 
cena tovar. 
 

4. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu tovaru kúpy vrátane DPH 
predávajúcemu formou: bezhotovostne formou bankového prevodu – prevodným príkazom na 
základe doručenej faktúry za dodaný tovar. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo faktúry. Doba 
splatnosti faktúry je stanovená na 14 dní od jej doručenia. 
 

5. V prípade straty doručenej faktúry je povinnosťou kupujúceho vyžiadať si duplikát rovnopisu 
faktúry u predávajúceho tak, aby nedošlo k subjektívnemu predĺženiu dohodnutej doby splatnosti. 
 

6. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zániku podnikateľskej činnosti, alebo jej časti súvisiacej s touto 
zmluvou tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi predávajúcemu. 
 

7. Kupujúci sa zaväzuje v prípade zmeny, rozšírenia alebo zníženia počtu odberných miest, túto 
skutočnosť bezodkladne nahlásiť predávajúcemu ako aj akúkoľvek zásadnú zmenu zapísaných 
údajov najmä v koncesnej listine. 

 
 
V Vlastnícke právo k predmetu kúpy 
 

1. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru jeho prevzatím. Skutočnosťou deklarujúcou moment prevzatia 
je podpis kupujúceho na sprievodnom doklade. Za prevzatie tovaru zodpovedá jeho preberajúci 
pracovník. 

 
 
VI Reklamácia dodaného tovar 
 

1. Reklamácie vzťahujúce sa na predmet kúpy podľa tejto zmluvy sa riadia podľa ustanovení lex 
specialis zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov obchodného zákonníka s poukazom na 
vecnú príslušnosť lex generali zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Občianskeho 
zákonníka. 
 

2. Reklamácia sa môže pre účely tejto zmluvy dotknúť každej odchýlky od podmienok stanovených v 
Potravinovom kódexe alebo bližších odchýlok v dodávke dohodnutých touto zmluvou a konkrétnymi 
dodacími podmienkami na posudzovaný prípad. 
 

3. Kupujúci bezodkladne informuje o reklamácii predávajúceho bezodkladne po zistení odchýlky 
telefonicky alebo iným najúčelnejším spôsobom tak, aby sa o tom mal možnosť predávajúci čo 
najskôr dozvedieť. 
 

4. Ak predávajúci po posúdení reklamácie uzná reklamáciu za opodstatnenú táto sa vysporiada formou 
opravy faktúry. Tovar je vrátený späť predávajúcemu pri najbližšej distribúcii. 

 
 
VII Osobitné dojednania 
 

1. Zmluvné strany budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup dodania tovaru a vzájomne 



sa zaväzujú poskytovať si súčinnosť pri plnení ustanovení tejto zmluvy a špecifikácii dodacích 
podmienkach. 
 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a 
podmienky tejto zmluvy. 
 

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinnosti stanovených touto zmluvou 
alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť 
(ďalej len „vyššia moc“ v príslušnom gramatickom tvare). 
 

4. Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť v prípade zvlášť hrubého porušenia zmluvných ustanovení 
zo strany kupujúceho. 
 

5. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia zmluvných dojednaní 
predávajúceho, na ktoré musí kupujúci predávajúceho upozorniť bezodkladne, keď sa o nich 
dozvedel. 

 
6. Obidve zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu. V prípade výpovede 

podanej predávajúcim, alebo kupujúcim je výpovedná lehota 1 mesiac. Výpovedná lehota začína 
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strany.  
 

 
VIII  Závere čné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany túto zmluvu uzatvárajú na dobu určitú od 27.01.2014 do 31.01.2015. Zmluva 
nadobúda platnosť a stáva sa účinnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 

2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). 
 

3. Túto zmluvu je možné zmeniť len na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán, a to vo forme 
písomných dodatkov k tejto zmluve. 
 

4. V prípade, ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka 
sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom 
prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné či neúčinné ustanovenie ustanovením 
platným či účinným, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia 
neplatného či neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha obsahujúca podrobný popis predmetu obstarávania, 

druh obstarávaného tovaru a cenová ponuka. 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluvu si prečítali, 
jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bež akýchkoľvek výhrad podpisujú. 

 
 
V Dolnom Kubíne dňa:  27.1.2014 
 
Predávajúci:                                                                                Kupujúci: 
 
 
 
_______________________                                                   ________________________________ 
                                       riaditeľ SOŠP Dolný Kubín-Kňažia    

 


