
Zmluva o dodávke tovaru                  KÚPA 006/2018 
 
 

 
I. 

Zmluvné strany 
 
 Kupujúci:     Mesto Bytča, Námestie SR 1, 014 38  Bytča 
                                  Pre Školskú jedáleň, Ulica mieru 1357, 014 01  Bytča 
   
           Zastúpený:  Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta  
           IČO:   00321192       
           DIČ:   2020626399  
           Bankové spojenie:   43630432/0200  
           IBAN:     SK98 0200 0000 0000 4363 0432  
           Tel .kontakt:    041 553 3855  
                       (ďalej len „kupujúci“) 
 
 
 
Predávajúci:   DEMIFOOD spol. s r. o. 
                         Piešťanská 2503 / 43,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 
           Konateľ:  Žaneta Žišková                       
           IČO:   36324124 
           DIČ:   2020183396 
           IČDPH:  SK 2020183396 
           Zapísaný v obch. registri pod č.: 
           Oddiel:   spol. s r.o. 
           Vložka č.:  13283 / R 
           Bankové spojenie: UniCredit Bank. 
           Číslo účtu:   6625457008/1111 
                       (ďalej len „predávajúci“) 
 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj potravinárskych výrobkov podľa aktuálneho ponukového 

cenníka na základe objednávok podľa potreby prevádzky stravovania. Súčasťou predmetu zákazky sú 
služby spojené s dopravou na miesto dodania ,naložením a vyložením tovaru do skladu na mieste 
dodania. 

2. Predávajúci predáva uvedený tovar kupujúcemu a prevádza naňho vlastnícke právo za podmienok 
stanovených v tejto zmluve. 

3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpnej zmluvy a zaplatiť cenu podľa tejto kúpnej zmluvy. 
 
 

III. 
Kúpna cena a spôsob platenia 

 
1. Cena za predmet tejto kúpnej zmluvy je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky predávajúceho, vo forme 
priebežných ponukových listov, platných pre určité obdobie. Cena je uvádzaná v eurách :  

 a) cena celkom bez DPH 
                                b) sadzba DPH 
                                c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

2. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet podľa tejto kúpnej zmluvy na základe 
odovzdania a prevzatia tovarov podľa dodacieho listu a prevzatia príslušnej faktúry. 



3. Doba splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej prevzatia a dňom zaplatenia faktúry je deň, kedy je 
faktúrovaná suma pripísaná na účet dodávateľa. 

4. V prípade, že faktúra neobsahuje údaje daňového dokladu, túto je povinný kupujúcemu vrátiť 
najneskôr do sedem dní od jej prijatia a nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu. Nová lehota na 
zaplatenie kúpnej ceny plynie od prijatia faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu. 

5. V prípade, že kupujúci mešká s úhradou príslušnej faktúry za prevzatý predmet podľa tejto zmluvy, 
uhradí predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

6. V prípade, že predávajúci nedodá kujúcemu tovar v dohodnutý deň najneskôr do 13,00 hodiny, 
uhradí kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% faktúrovanej sumy a škodu spôsobenú 
nedodaním objednaného tovaru. 

7. Zmeny a doplnky tejto zmluvy a jej príloh je možné vykonávať po vzájomnej dohode zmluvných 
strán, formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

 
 
 

 
IV. 

Spôsob a miesto dodania 
 

1. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet tejto kúpnej zmluvy podľa čl. II. na základe uplatnenej 
objednávky kupujúceho v písomnej forme. 

2. Objednaný tovar tejto kúpnej zmluvy dodá dodávateľ odberateľovi na miesto určenia do dvoch dní 
odo dňa obdržania objednávky, respektíve podľa dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. 

3. Odovzdania a prevzatie predmetu tejto kúpnej zmluvy sa uskutoční v priestoroch skladu školskej 
jedálne kupujúceho. 

 
 
 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet tejto kúpnej zmluvy v termíne a v množstve 

podľa uplatnenej objednávky kupujúceho, v akosti zodpovedajúcej príslušným normám, 
v spotrebiteľskom a prepravnom balení, riadne označený podľa platných predpisov. 

2. Predávajúci je povinný pri odovzdaní predmetu tejto kúpnej zmluvy odovzdať kupujúcemu 
doklady – dodací list a faktúru, vyťahujúce sa k dodanému predmetu kúpnej zmluvy. 

3. Kupujúci je povinný prevziať dodaný predmet podľa tejto kúpnej zmluvy podľa uplatnenej 
objednávky a uhradiť cenu podľa príslušnej faktúry v zmysle čl. III. tejto kúpnej zmluvy. 

4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu pri vadnom predmete tejto kúpnej zmluvy do troch dní 
odo dňa prevzatia predmetu tejto kúpnej zmluvy. Pri reklamácii je povinný uviesť termín prevzatia 
dodávky, číslo faktúry vzťahujúcej sa k reklamovanému tovaru, vadné množstvo tovaru a dôvod 
uplatnenej reklamácie. 

5. Predávajúci je pri uznanej reklamácii povinný nahradiť vadný tovar bez závadným tovarom do 
troch dní odo dňa uznania reklamácie. 

6. Kupujúci je oprávnený v prípade dodania poškodeného predmetu tejto zmluvy, resp. ktorý nespĺňa 
kvalitatívne podmienky podľa príslušných predpisov, odmietnuť jeho prevzatie. 

7. Predávajúci poskytuje záruky za predmet podľa tejto zmluvy v súlade s vyznačenou dobou 
spotreby na balení od svojich dodávateľov. 

8. V prípade, že kupujúci mešká s úhradou za prevzatý predmet podľa tejto kúpnej zmluvy 
predávajúcemu viac ako 30 dní odo dňa splatnosti príslušnej faktúry, je predávajúci oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy. V takomto prípade je výpovedná lehota 1 mesiac odo dňa obdržania 
výpovede kupujúcemu. 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 



2. Pri nedodržaní ustanovení tejto kúpnej zmluvy má každá zmluvná strana právo na jej vypovedanie. 
Výpovedná lehota v takomto prípade je jednomesačná a plynie odo 1.dňa mesiaca nasledujúceho 
po dni, kedy bola výpoveď s odôvodnením doručená druhej zmluvnej strane. 

3. Táto kúpna zmluva je spracovaná v dvoch  vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení  obdrží   
každá zmluvná strana. 

4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že túto kúpnu zmluvu uzavreli s plným právnym 
vedomím, že nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok pre zmluvné strany. 

5. Táto kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitú od: 01.01.2018 do:  31.12.2018. 
 
 
        V   .Bytči  dňa 29.12.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    .........................................................................                            ............................................................... 
 Dodávateľ:  DEMIFOOD spol. s r. o.                                      odberateľ:    Mesto Bytča 
 Žaneta Žišková                                                                    Bc. Miroslav Minár čik                                           
        konateľka                                                                              primátor mesta  
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


