
                                                                                                1120/2012 
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 
                            zastúpený : riaditeľkou CSS  MVDr. Annou Suchou 
                            bankové spojenie : Prima banka Slovensko a. s. pobočka Prešov 
                                                            č. ú. xxxxxxxxxx/xxxx 
                            IČO : 00691968 
  

2. Predávajúci : Baran Marián  
                           082 15 Chmeľov 167 
                           zastúpený: Mariánom Baranom 
                           bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.  Prešov 
                           č. ú. xxxxxxxxxx/xxxx 
                           IČO : 17209391 
                           DIČ : 1020739500  
s následovným obsahom : 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

 
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar: mlynské výrobky, škrob a škrobové 
výrobky, pekársky tovar, chlieb, sucháre a piškóty, cukor a jemu príbuzné výrobky, 
kakao; čokoláda a cukrovinky, cestoviny, káva čaj a príbuzné produkty, koreniny 
a chuťové prísady, výrobky špeciálnej výživy, rôzne potravinové výrobky a sušený 
tovar,/ minerálne vody na základe telefonickej objednávky podľa požiadaviek odberateľa na 
základe aktuálnej ponuky. 

Čl. 2 
Dodanie a prevzatie tovaru 

 
Tovar dodáva dodávateľ na základe telefonickej objednávky podľa požiadaviek odberateľa na 
základe aktuálnej ponuky a podľa aktuálne platného cenníka , s ktorým je kupujúci 
oboznámený.  Tovar dodáva dodávateľ do organizačnej jednotky Centra sociálnych služieb 
„Slnečný dom“: Domova sociálnych služieb, Komenského 29, Hanušovce nad Topľou.  
Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar tým, že na dohodnutom mieste u odberateľa 
zodpovedný pracovník prevezme dodaný tovar spolu s príslušnými dokladmi / dodací list/ s 
určením druhu, množstva, akostnej triedy a ceny tovaru. Tovar sa dodávateľ zaväzuje dodať 
do 24 hodín od prevzatej objednávky a zároveň sa zaväzuje dodať ho zabalený na prepravu 
spôsobom obvyklým pre takýto tovar v obchodnom styku. Dopravu tovaru zabezpečuje 
predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo do miesta plnenia. 

 
Čl. 3 

Cena tovaru 
 
Cena dodávaného tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán podľa aktuálneho cenníka 
v čase rozvozu. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu trvania tejto zmluvy je kupujúci 
oprávnený kedykoľvek pristúpiť k novému prieskumu trhu. Ak cenová ponúka predávajúceho 
na tovar, ktorého prieskum ceny sa týka, je naďalej najnižšou oproti cenovým ponúkam 
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tretích osôb, kupujúci bude naďalej tento tovar odoberať od predávajúceho v zmysle tejto 
zmluvy. V prípade, že preskúmaná cena tovaru predávajúceho prevyšuje cenové ponuky od 
tretích osôb, je kupujúci oprávnený odoberať tovar od iného dodávateľa. 

 
Čl. 4 

Platba za tovar 
 

Platba za dodaný tovar bude odberateľom uhrádzaná na základe vystavenej faktúry jeden krát 
mesačne na každú organizačnú jednotku zvlášť.  
Podmienky fakturovania sa budú riadiť všeobecnými právnymi normami upravujúcimi 
platobný styk. Splatnosť faktúry je určená na  14  dní. Pri nedodržaní splatnosti bude 
dodávateľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý omeškaný deň.  
 

Čl. 5 
Vady tovaru 

 
Dodávateľ posudzuje reklamáciu za vady tovaru, ktoré nezavinil odberateľ pri každom 
prevzatí tovaru, prípadne skryté vady do 24 hodín od dodania tovaru.  
 

Čl. 6 
Doba plnenia 

 
Zmluva o dodaní a odbere tovaru uzavretá medzi dodávateľom a odberateľom sa uzatvára na 
dobu určitú od 2.1.2013 do 31.12.2013 s tým, že každá zo zmluvných strán môže zmluvu 
vypovedať v lehote 1 mesiaca odo dňa, keď jedna zo strán doručí písomne druhej strane 
výpoveď. Lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola výpoveď doručená.  
 

Čl. 7 
Ostatné dojednania 

 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej textu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú 
svojim podpisom.  
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých  každá zo zmluvných strán obdrží dva 
rovnopisy.  
 
V Prešove 28. decembra 2012   
 
 
 
 
 
 
..........................................................    ......................................... 
             kupujúci          predávajúci 
 v. r. MVDr. Anna Suchá                                                         v. r.  Marián Baran 
          riaditeľka CSS         
 
 
 


