
                                                           KÚPNA  ZMLUVA                       KUPA 026/2017 
 

o obchodných a dodacích podmienkach  
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka v znení  

neskorších predpisov 
medzi zmluvnými stranami: 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
Predávajúci:  
Obchodné meno: Mplus,s.r.o. 
Sídlo: Jaseňová 9, 971 01 Prievidza 
Obchodný register : Okresného súdu  Trenčín,  oddiel: Sro, vl. číslo: 28659/R 
Živnostenský register  Obvodného úradu   č. záznamu  340-34839  
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Tom číková 
 
IČO: 47 372 095 
DIČ:  2023828653 
DIČ DPH: SK2023828653 
Banka: Tatra banka, a.s. pobočka Prievidza 
č. účtu:  2926899012    1100 
IBAN SK57 1100 0000 0029 2689 9012 
BIC/SWIFT/  TATR SK BX 
 
Reg.číslo platitel odpadov: -  
Kontaktná osoba:  Ing. Mária Tomčíková                           
e-mail:    tomcikovamm@gmail.com                      
tel.:     
fax.:   - 
 
Kupujúci:    
Obchodné meno:     Mesto Bytča 
Sídlo:  Námestie SR 1, 014 38  Bytča 
Miesto odberu:  Školská jedáleň, Ulica Eliáša Lániho 2261/7, 014 01  Bytča 
Štatutárny zástupca: Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta 
 
IČO:  00321192 
DIČ: .2020626399 
Banka: VÚB Žilina 
č. účtu: IBAN : SK87 0200 0000 0000 4423 8432 
Kontaktná osoba: Mgr. Leona Kováčová 
e-mail: sjelaniho@gmail.com 
tel.:   +421    41 5533979                                                

Čl. II. 
Predmet  zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je dojednanie obchodných, dodacích, fakturačných, platobných 

a iných podmienok, ako aj dojednanie podmienok evidencie a obehu obalov pri nákupe 
obchodného tovaru kupujúcim od predávajúceho na základe ponuky predávajúceho 
a objednávky kupujúceho 



2. Kupujúci bude kupovať od predávajúceho obchodný tovar MEDVEDÍ CESNAK na 
základe zmluvného vzťahu, za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 
3. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar dodať v dohodnutom  termíne, množstve 

a kvalite na miesto, ktoré určí kupujúci a kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar dodaný 
v dohodnutom termíne, množstve a kvalite prevziať a zaplatiť predávajúcemu 
dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar  
 

Čl. III. 
Ponuka tovaru a uzatváranie kúpnych zmlúv  

 
1. Predávajúci predkladá kupujúcemu základnú písomnú cenovú ponuku tovaru .   

   
  Predávajúci je oprávnený zvýšiť alebo znížiť dohodnuté ceny za splnenia týchto 

podmienok: 
a) predávajúci je povinný doručiť zvýšenie alebo zníženie cien tovarov 

v elektronickej podobe alebo poštou po predchádzajúcom oboznámení o zmene 
ceny kupujúceho.    

 
V prípade nesplnenia uvedených  podmienok nie je predávajúci oprávnený fakturovať 
ceny vyššie, než boli dohodnuté.  
Zmluvné strany sa dohodli, že aktuálnou cenovou ponukou sa  rozumie posledná cenová 
ponuka doručená zo strany predávajúceho v zmysle tohto bodu, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

 
2.  Základná písomná cenová ponuka sa doručením kupujúcemu stáva záväznou pre 

predávajúceho. Predávajúci bez písomného súhlasu kupujúceho nemá právo údaje v nej 
obsiahnuté   svojvoľne meniť.  

 
3.  Kúpa a predaj sa uskutoční na základe samostatných kúpnych zmlúv (objednávok), 

ktoré sa spravujú  obchodnými a dodacími podmienkami stanovenými touto zmluvou. 
 

Objednávka v zmysle tejto zmluvy  musí obsahovať minimálne tieto údaje : 
a/ označenie kupujúceho,  
b/ označenie predávajúceho, 

c/  presné označenie tovaru,  presné množstvo objednaného tovaru, určenie miesta dodávky 

d) objednávku je možné zaslať mailom na adresu: tomcikovamm@gmail.com  
alebo telefonicky na   číslo . 
    
. 

Čl. IV. 
Kúpna cena a cenové podmienky 

 
1. Cena : príloha č. 1 
   

Čl. V. 
Dodávka tovaru 

 
1. Predávajúci zabezpečuje dodávky na adresu, ktorú určí objednávajúci 



2. Predávajúci realizuje dodávku tovaru - predmet kúpnej zmluvy v pracovných dňoch 
a v čase, ktorý určí kupujúci.  

3.  Predávajúci   súčasne    s  dodávkou    tovaru    doručí  kupujúcemu      dodací   list, 
ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje:  
a/ označenie predávajúceho, 
b/ označenie kupujúceho, 
c/ presné označenie tovaru, 
d/ presné množstvo dodaného tovaru, 
e/ nákupnú cenu bez DPH, 
f/  dátum dodania, 
g/ dátum najneskoršej spotreby dodaného tovaru, 
h/ EAN kód spotrebiteľského a obchodného balenia, 
i/ EČ motorového vozidla 
j/ miesto vykládky, 
      

Čl. VI. 
Akosť, kvalita tovaru a reklamácie 

 
1.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že predávaný tovar zodpovedá platným zákonným 

ustanoveniam, príp. predpisom a vyhláškam SR ako aj iným všeobecne záväzným 
predpisom a zaväzuje sa uhradiť kupujúcemu náhradu škody, ktorá kupujúcemu 
vznikne v príčinnej súvislosti s porušením zákonnej alebo zmluvnej povinnosti 
predávajúcim. Predávajúci zodpovedá za to, že ním dodávané výrobky sú plne v zhode 
s požiadavkami zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

 
Čl. VII. 

Prechod vlastníckeho práva 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru 

jeho prevzatím a potvrdením dodacieho listu.   

 
Čl. VIII.  

Platobné podmienky 
 

1.  Na základe dodaného tovaru zašle predávajúci kupujúcemu faktúru spolu s potvrdeným 
dodacím listom doporučenou poštou.  
Faktúra  musí obsahovať nasledovné údaje: 
- obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, IČO, IČ pre DPH, DIČ 
zdaniteľnej osoby ktorá tovar dodala 
- obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, IČO, IČ pre DPH, DIČ 
príjemcu tovaru  
- číslo účtu, numerický kód banky  predávajúceho, 
- poradové číslo faktúry  
- dátum keď bol tovar dodaný  
- dátum vyhotovenia dokladu 
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah dodania tovaru, 
- základnú jednotkovú cenu bez DPH, 
- výšku dane spolu v Eur  
a nesmie obsahovať žiadne údaje v rozpore s dohodnutými zmluvnými podmienkami. 



Faktúru, ktorá neobsahuje údaje stanovené zákonom č. 222/2004 o DPH v znení 
neskorších predpisov, je kupujúci povinný vrátiť najneskôr do konca  jej splatnosti, 
alebo ihneď po zistení  nezrovnalostí. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri platobnom styku budú používať výhradne čísla 
bankového účtu uvedeného v tejto zmluve. V prípade zmeny čísla bankového účtu musí byť 
táto zmena vykonaná v písomnej forme a predmetom dodatku k tejto zmluve.  
   

2.  Predávajúci sa zaväzuje zasielať faktúry poštou. 
 
3.  V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať 

úrok z omeškania za každý deň omeškania peňažného plnenia vo výške 0,05%. 
 
4.      Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany touto zmluvou poskytli, alebo poskytnú pri 

vzájomných  
      rokovaniach sú považované za dôverné. 

 
                                                               Čl. IX. 
1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018 a jej platnosť a účinnosť  

nastáva dňom jej  podpisu obidvoma stranami. 
 

Zmluvný  vzťah podľa tejto zmluvy možno skončiť vždy písomne a to: 
       -  dohodou zmluvných strán, 
       - výpoveďou ktorejkoľvek strany, aj bez udania dôvodu, 
       -  odstúpením od zmluvy na základe dôvodov podľa tejto zmluvy, 
2. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

po jej doručení druhej strane.        
 

Čl. X. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.       Všetky zmeny a dodatky,  ktoré menia obsah tejto zmluvy musia byť v písomnej forme. 

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné, alebo  neskôr 
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných častí zmluvy. Na časti zmluvy, 
ktoré stratia účinnosť musí byť vypracovaný samostatný dodatok, ktorý bude podpísaný  
obidvoma zmluvnými stranami, na znak súhlasu so zmenenými podmienkami dodávok 
tovaru. 

             V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ust. Obchodného zákonníka 
a všeobecne záväznými  právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy, 
ktoré nie sú upravené priamo v tejto zmluve. 

 
2.     Výpisy z Obchodného registra sa zmluvné strany zaväzujú ako prílohu k tejto zmluve 

aktualizovať v prípade každej zmeny. 
 
3.        Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu. 

 
4.    Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý predstavuje originál, pričom 

predávajúci a zástupca kupujúcich  obdržia po jednom rovnopise.           
 
5.     Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú zo vzťahov 

vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou, vrátane sporov 



o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom 
konaní Stálemu rozhodcovskému súdu pri IUDEX, so sídlom na Nábreží arm.gen. 
L.Svobodu .9, 811 02 Bratislava. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému 
v rozhodcovskom konaní zaväzujú podriadiť s tým, že takéto rozhodnutie bude pre 
zmluvné strany konečné a záväzné. 

 
6.        Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy : 

   
Príloha č. 1 -  Cenník- Výpis z obchodného registra predávajúceho 
Príloha č. 2 –  Registráciu IČ. DPH,  
Príloha č .3  -     Výpis z obchodného registra predávajúceho 
 

7.  Zmluvné strany tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na 
základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok, a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré 
by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 
            V    Prievidzi  dňa 25.5.2017                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ..............................................                                   ............................................ 
                za predávajúceho                                                                       za  kupujúceho 
 
            Ing. Mária Tomčíková                                                                 Bc. Miroslav Minárčik 
            konateľka spoločnosti                                                                   primátor mesta 
      
 


