
Kúpna zmluva 
 

uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade s ustanovením § 409 a násl. Obchodného 

zákonníka v platnom znení, v zmysle dohodnutých podmienok. 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

 

Predávajúci:   SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s. 

Sídlo:    Kľačany 

    979 01 Rimavská Sobota 

Štatutárny zástupca:  Marian Miklo, prokurista     

Oprávnenie k podnikaniu: Výpis z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, 

    Sa, vložka č. 145/S  

IČO:    2020470463        

IČDPH:   Sk2020470463        

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka - 0200   

Číslo účtu:   3216392    

Telefón:   047-5633239 

Zmluvne zodpovedná osoba: Arpád Nagy 

Kontakt:   0905509227    

 

 

Kupujúci:   Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Sídlo:    Športová 1 

979 01 Rimavská Sobota 

Štatutárny zástupca:   PaedDr. Jaroslav Bagačka, riaditeľ školy 

IČO:    42195438 

DIČ:    2023315635 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica - 8180 

Číslo účtu v tvare IBAN: Sk17 8180 0000 0070 0043 1769 

BIC:    SPSRSKBA 

Register:   BBSK 7528/2011/ODDVS 

Telefón:   0475812011 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu na základe jeho objednávok  

nasledovný tovar: 

- potraviny, čerstvé slepačie vajcia, ktorých druh, predpokladané množstvo a predpokladané 

balenie sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

2. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, a to 

spôsobom a v termínoch podľa článku VII. tejto zmluvy. 
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Čl. III. 

Trvanie zmluvného vzťahu 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a  účinnosť podpisom zástupcov oboch zmluvných strán 

a nasledujúcim dňom zverejnenia na webovom sídle zmluvných strán. Uzatvára sa na 

obdobie od 01.05.2014 do 30.04.2015. 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať, a to výlučne písomnou 

formou. Výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

3. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením riadne vyúčtovaných a doručených faktúr 

tak, že jeho záväzok voči predávajúcemu bude predstavovať viac než tri nezaplatené faktúry 

zároveň, predávajúci je oprávnený túto zmluvu vypovedať, a to písomným oznámením 

doručeným druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 7 (sedem) dní a začína plynúť odo 

dňa doručenia písomnej výpovede kupujúcemu. 

 

Čl. IV. 

Objednávka tovaru 

1. Objednávku tovaru je kupujúci povinný uskutočňovať: 

a) písomne, 

b) faxom, 

c) e-mailom, 

d) telefonicky, 

s presným určením požadovanej dodávky tovaru (druh, množstvo, miesto a čas dodávky), a to 

tak, aby bola objednávka doručená predávajúcemu najneskôr 24 hodín pred odberom tovaru. 

2. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu vzniknutú v súvislosti s  nesprávnym 

uplatnením objednávky (miesta, termínu, množstva) a  v súvislosti s  nedostatočným 

zabezpečením riadneho a včasného prevzatia dodávky tovaru. 

 

Čl. V. 

Dodanie a prevzatie tovaru 

1. Predávajúci je povinný odovzdať tovar kupujúcemu riadne a včas. Záväzok je splnený včas, 

ak dôjde k jeho splneniu v čase dohodnutom medzi zmluvnými stranami na základe 

objednávky kupujúceho. 

2. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodávať zabalený spôsobom potrebným pre ochranu tovaru 

a uchovanie jeho akosti v obaloch obvyklých pre jednotlivé druhy tovaru. Vratné obaly je 

kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru. 

3. Kupujúci je povinný riadne a včas poskytnuté plnenie prevziať a jeho prevzatie potvrdiť na 

dodacom liste. 

4. Kupujúci sa zaväzuje uskutočňovať prepravu tovaru na vlastné riziko a  náklady 

prostredníctvom vlastných dopravných prostriedkov, ktoré zodpovedajú požiadavkám 

zachovania akosti prepravovaného tovaru. V prípade, že predávajúci využije vlastný spôsob 

prepravy tovaru, nevzniká mu právo na zľavu z kúpnej ceny. 

5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prevziať a v prípade zistenia vád tovaru je 

povinný ich reklamovať bez zbytočného odkladu po vykonaní prehliadky. Ostatné vady 
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6.  tovaru je kupujúci povinný reklamovať beh zbytočného odkladu po tom, ako tieto vady zistil, 

najneskoršie však do dátumu spotreby tovaru uvedeného na jeho obale. 

7. Kupujúcemu nevzniká nárok z vád tovaru, ak vady boli spôsobené nedodržaním skladovacích 

podmienok zo strany kupujúceho. 

8. Predávajúci sa zaväzuje ukončiť reklamačné konanie do 30 (tridsiatich) dní od uplatnenia 

nárokov z vád tovaru kupujúcim. 

9. Ak kupujúci nedodrží reklamačný postup podľa bodov 5 a 6 tohto článku, má sa za to, že 

predmetný tovar nemal vady. 

10. Potraviny, čerstvé slepačie vajíčka podľa objednávky bude predávajúci dodávať do 

prevádzok: 

a) Reštaurácia Čierny Orol, Hlavné námestie 19, Rimavská Sobota,  

zodpovedná osoba: Jarmila Nagyová, Mária Gregorcová, 

b) Reštaurácia Junior Komplex, Železničná 703, Rimavská Sobota,  

zodpovedná osoba: Klára   Poprocká, Mária Adamovičová, 

c) Školský bufet Orlík, SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota, 

zodpovedná osoba: Bc. Zuzana Chamulová 

d) Bar škola, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota, 

zodpovedná osoba: Bc. Radoslav Číla, Ing. Ivana Čilíková, 

e) Školský bufet Gaudeamus, Gymnázium I. Kraska, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota, 

zodpovedná osoba: Mgr. Renata Jakabová.  

 

Čl. VI. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda kupujúci momentom jeho prevzatia od 

predávajúceho. 

2. Fyzickým prevzatím dodávky objednaného tovaru v dohodnutom mieste a čase plnenia           

a potvrdením dodacieho listu prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na konkrétnej 

dodávke tovaru. 

 

Čl. VI. 

Cena a platobné podmienky 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa cenníka uvedeného v prílohe 

č. 1 tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na platení kúpnej ceny až po realizácii dodávky tovaru oproti 

vyúčtovaným faktúram, a to prevodným príkazom na účet predávajúceho. Platba sa považuje 

za uskutočnenú dňom pripísania sumy na účet predávajúceho.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ sa ceny tovaru budú v rámci uzavretej zmluvy 

upravovať z dôvodu zvýšenia, resp. zníženia cien na trhu a to viac ako o 10% z pôvodnej 

ceny, dodávateľ je povinný oznámiť zmenu kupujúcemu vo forme dodatkov k zmluve 

najneskôr 5 (päť) pracovných dní pred koncom mesiaca s platnosťou od prvého dňa 

nasledujúceho mesiaca. Predmetné zvyšovanie cien sa limituje do výšky 30% z pôvodnej 

ceny. Dodatok nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán. 

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú podľa cenníka aktuálneho          

v čase prevzatia tovaru, a to v lehote do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia faktúry 

kupujúcemu. 
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5. V prípade omeškania s platením vyúčtovaných faktúr kupujúci zaplatí predávajúcemu úrok 

z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

 

Čl. VIII 

Osobitné dojednania 

1. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením vyúčtovanej faktúry, predávajúci je 

oprávnený bez ďalšieho prejednania: 

a) požadovať výlučne hotovostný spôsob platby za ďalšie dodávky tovaru, 

b) úplne pozastaviť dodávky tovaru, 

a to až do úplnej úhrady dlžnej čiastky a vyúčtovaného úroku z omeškania. 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

2. Všetky spory vzniknuté na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú zmluvné strany 

riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočnia po vzájomnej dohode zmluvných strán výlučne 

písomnou formou s označením, že sa jedná o dodatok k tejto zmluve. Každý dodatok musí byť 

označený poradovým číslom a podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu originálu 

a každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

 

 

V Rimavskej Sobote, dňa 25. apríla 2014 

 

 

 

 

 

 

       Marian Miklo - prokurista      PaedDr. Jaroslav Bagačka – riaditeľ 

.......................................................                                         ............................................................ 

                   predávajúci                                                                          kupujúci 

  

 

   

  

 


