
Z M L U V A  
O VŠEOBECNÝCH NÁKUPNÝCH PODMIENKACH

( podľa § 273 ods. 1 a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka)

DODAVATEĽ:

názov:
sídlo:

DIAMON, s.r.o.
Poprad, Scherfelova 3017/53

ICO:
IČDPH:
DIČ:
zastúpený: 
zapísaná v: 
bankové spojenie: 
číslo účtu:

36 478 628 
SK2020020420 
2020020420 
Mário Diabelko
OR OS Prešov, oddiel Sro. vložka č. 13390/P 
VÚB, a.s., pobočka Poprad 
2919540-562/0200

ODBERATEĽ:

sídlo:
IČO:
Dič:

Nezábudka n.o.

Radfttená 25, 986 01 Fiľakovo
42 000 041
2022103842

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Veliká

bankové spojenie: 
číslo účtu:

OTP Banka Slovensko 
11361514/5200

I.

Predmet plnenia

1.1 Predmetom plnenia je tovar mäsa a mäsových výrobkov dodávaných dodávateľom 
špecifikovaných v objednávke odberateľa, ktorá musí byť dodávateľovi doručená pri 
mäsových výrobkoch najneskôr do 13.00 hod. deň pred rozvozom tovaru a pri mäse 
najneskôr do 11.30 hod. deň pred rozvozom tovaru. Obsahom objednávky bude 
sortiment, množstvo podľa ponuky dodávateľa, požadovaný deň expedície a adresa 
miesta, kde má byť tovar dodaný. Odberateľ musí v objednávke uviesť aj svoje 
odberateľské číslo, ktoré mu bude pridelené po podpise tejto zmluvy.

1.2. Objednávka predkladaná odberateľom sa môže realizovať telefonicky na tel. čísle 
052/7878111 alebo faxom na tel. čísle 052/7878101, pričom ktorýkoľvek z týchto 
spôsobov realizácie objednávky sa považuje za konanie podľa tejto zmluvy.



1.3. Prevzatie tovaru v hmotnostných jednotkách odberateľ potvrdí na nákladnom liste, 
dodacom liste, resp. inom sprievodnom doklade k dodávke tovaru a to svojim 
podpisom a pečiatkou. Ako dodací list môže slúžiť aj daňový doklad.

II.
Miesto plnenia

2.1.1 Miestom plnenia rozumejú zmluvné strany sídlo dodávateľa. Pri dovoze tovaru je 
miestom plnenia sídlo odberateľa, pokiaľ odberateľ v objednávke neuvedie iné miesto 
plnenia, ktoré je pre dodávateľa záväzné.

III.
Dodacie podmienky

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar odberateľovi v lehote uvedenej v objednávke.
V prípadoch, keď dodávateľ nie je schopný túto lehotu dodržať, je povinný o tom 
bezodkladne informovať odberateľa.

IV.
Platobné podmienky

4.1 Dodávateľ garantujte dodávať nižšie uvedený tovar odberateľovi za cenu, ktorá bola 
dohodnutá v cenovej ponuke počas obdobia, na ktoré je zmluva uzatvorená.

4.2 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za predmfct zmluvy dohodnutú kúpnu cenu.

4.3 Odberateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté plnenie dodávateľom kúpnu cenu na 
základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom so splatnosťou 14 dní. Lehota 
splatnosti plynie od doručenia daňového dokladu odberateľovi. V prípade 
pochybnosti považujú zmluvné strany daňový doklad za doručený na tretí deň po jeho 
odoslaní dodávateľom, o čom dodávateľ predloží potvrdenie.

4.4 Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi kúpnu cenu v termíne splatnosti podľa 
bodu 4.3 tak, aby úhrada kúpnej ceny bola najneskôr v posledný deň splatnosti 
poukázaná príkazom na úhradu na bankový účet dodávateľa.

V.
Sankcie

5.1 Pri nedodržaní doby splatnosti sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý oneskorený deň.

VI.
Povinnosti zmluvných strán

6.1 Ak je odberateľ v omeškaní s prevzatím tovaru, musí dodávateľ urobiť opatrenia 
primerané okolnostiam na uchovanie tovaru. V prípade, ak by k takýmto uchovaním



tovaru vznikli dodávateľovi náklady, odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi 
úhradu primeraných nákladov, ktoré mu pritom vznikli.

6.2 V prípade ak odberateľ po dodaní tovaru tento tovar neprevezme má dodávateľ právo 
podľa vlastného uváženia predmetný tovar ponúknuť inému záujemcovi. V prípade 
rozdielu dohodnutou predajnou cenou odberateľovi a cenou, za ktorú dodávateľ predá 
predmetný tovar je odberateľ povinný dodávateľovi uhradiť vzniknutý rozdiel.

VII.
Nebezpečenstvo škody na tovare

7.1 Na odberateľa prechádza nebezpečenstvo škody na tovare, keď mu dodávateľ 
v dohodnutom čase ponúkne a je pripravený odovzdať tovar v súlade s objednávkou, 
alebo keď odberateľ odmietne riadne ponúknuté plnenie prijať.

VIII.
Zodpovednosť za vady tovaru

8.1 Zmluvné strany sa pri zodpovednosti za vady tovaru a nárokov z nich vyplývajúcich 
budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

8.2 Odberateľ je povinný reklamovať vady dodaného tovaru faxom resp. písomne do 24 
hodín od prevzatia tovaru okrem zjavných vád, t.j. množstva, druhu a viditeľného 
poškodenia, ktoré je povinný reklamovať písomne ihneď pri prevzatí tovaru.

IX. 
Obaly a balenie

9.1 Predmet zmluvy bude balený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho 
poškodeniu počas prepravy.

9.2 Odberateľ je povinný zabezpečiť si dostatočné množstvo obalov tak, aby obaly boli 
vrátené pri splnení dodávky.

X.
Všeobecné ustanovenia

10.1 Zmluva sa uzatvára na dobu 1.1.2013-31.12.2013. Nedodržiavanie bodov zmluvy môže 
mať za následok vypovedanie zmluvy. Vypovedaním zmluvy sa nerušia povinnosti 
zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy.

10.2 Túto zmluvu je možné meniť, doplňovať alebo zrušiť len po vzájomnej písomnej dohode 
zmluvných strán.

10.3 Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy rozumejú a zaväzujú sa ich plniť, 
zmluvu si prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.



10.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, /. ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom exemplári.

V Poprade, dňa 10.12.2012 Vo Fiľakove, dňa A.?..:.1. 1 ̂

dodávateľ odberateľ


