
                                                                                         1095/2011 
K Ú P N A    Z M L U V A     

 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami : 
 

1. kupujúci :Centrum sociálnych služieb “Slnečný dom“ 
                            Važecká 3, 080 05 Prešov                             
                            Zastupený : riaditeľom CSS Mgr. Slavkom Poptrajanovskim 
                            bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a. s. pobočka Prešov 
                                                            č. ú. 8827223110/5600 
                             IČO : 00691968 
  

2. predávajúci : MILK – AGRO spol. s r. o. 
                           Čapajevova 36, 080 46 Prešov 
                            zastúpený : konateľom Ing. Jozefom Kundrátom 
                            bankové spojenie : ČSOB Prešov 
                                                           č. ú. xxxx-xxxxxxxxxx/xxxx 
                             IČO : 17147786 
 
s následovným obsahom : 
 

Čl. I. 
Predmet kúpy 

 
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu chlieb, pečivo, mlieko, mliečne výrobky, 
vajcia, mrazenú zeleninu, mrazené ryby, mrazenú hydinu , zemiaky, čerstvú zeleninu a 
ovocie  a ostatné druhy potravín. 
 

Čl. II. 
Kúpna cena 

 
Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar kupujúcemu v obstarávacích cenách s DPH.  
 

Čl. III. 
Čas dodania a prevzatia tovaru 

 
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar v čl. I. zmluvy pravidelne na základe 
telefonickej objednávky, ktorou bude upresnené množstvo, druh a požadovaný termín 
dodania. Prepravu tovaru z predajne predávajúceho si kupujúci zabezpečí na vlastné 
náklady. 
 

Čl. IV. 
Miesto plnenia 

 
Predajňa : Kolégium, Hlavná 137, 080 01 Prešov  
Predajňa : Šváby, Švábska 24, 080 01 Prešov. 

 
Čl. V. 

Platobné podmienky 
 

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením 
jeho záväzku. 



2. Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania predávajúceho formou faktúry. Faktúra 
musí obsahovať obvyklé náležitosti a je splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia. 

 
 
 
 

Čl. VI. 
Zodpovednosť za vady tovaru 

 
Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. ObchZ, ktoré upravujú nároky zo  zodpovednosti 
za vady. 
Prípadné vady predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať u predávajúceho v lehote do 24 
hodín odo dňa prevzatia. 

 
Čl. VII. 

Obaly a balenie 
 

Predmet kúpy bude zabalený a prepravený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho 
poškodeniu počas prepravy. 
Použité obaly sú určené na jednorázové použitie. 
 

Čl. VIII. 
Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru 

 
Predmet kúpy bude dodávaný spolu s dodacím listom. 
 

Čl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvu je možné zmeniť, alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán 
v písomnej forme. Zmena názvu banky a čísla účtu ktorejkoľvek zmluvnej strany nevyžaduje 
formu písomného dodatku. V týchto prípadoch postačuje jednostranné písomné, alebo 
telefonické oznámenie zmluvnej strany. 
2. Výpovedná lehota zmluvy je jeden mesiac. 
3.   Účinnosť zmluvy je od 2. 1. 2012 do 31. 12. 2012, je vyhotovená v dvoch exemplároch 
z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

 
 
V Prešove 29. decembra 2011 
 
 
 
 
 
 
 
                       Kupujúci                                                                          Predávajúci 

 
 

v. r.   Mgr. Slavko Poptrajanovski                                        v. r.  Ing. Jozef Kundrát  
 


