
Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNE STRANY

1.1. Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Zastúpený:
Výpis z obchodného registra č. 
Tel, fax: 052/78 78 122 
(ďalej len „Predávajúci“)

DIÁMON, s.r.o.
Scherfelova 3017/53, Poprad 058 01
36 478 628
2020020420
SK2020020420
VÚB, a.s., pobočka Poprad
SK8702000000002919540562
SUBASKBX
Mário Diabelko

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 1390/P OS Prešov

1.2. Kupujúci:
Názov: Nezábudka, n.o.
Sídlo : Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo
IČ O : 42000041
DIČ : 2022103842
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Fiľakovo 
IBAN: SK19 0200 0000 0032 3051 1758 
BIC: SUBASKBX
Zastúpený: Ing. Mária Veliká 
Zapísaný v registri:
Tel: 0917733519 

(ďalej len „Kupujúci“)

U. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka bravčového, hovädzieho, hydinového mäsa a mäsových 
výrobkov kupujúcemu, dovoz a vyloženie predmetu zmluvy do skladu kupujúceho.

2.2. Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov, ktoré sa k tovaru vzťahujú.
2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zákazky vrátane jeho dopravy a vyloženia do skladových 

priestorov kupujúceho.
2.4. Plnenie predmetu zákazky sa vykonáva priebežne, a to v zmysle jednotlivých objednávok verejného 

obstarávateľa nahlásených jeho oprávnenou osobou. Predávajúci je povinný dodávať objednaný 
predmet zákazky vždy v stanovený čas a v stanovenom množstve, stave a kvalite, za podmienky 
dodržania všetkých hygienických zásad a predpisov na prepravu, skladovanie, ako aj na samotnú 
manipuláciu. Predmet zákazky musí byť dodaný v akosti a v kvalite zodpovedajúcej platnými 
právnymi predpismi, veterinárnymi a hygienickými normami. Predávajúci bude dodaný tovar 
prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch, alebo obaloch obvyklých na prepravu uvedeného 
tovaru.
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2.5. Kupujúci požaduje a predávajúci sa zaväzuje, že bude dodržiavať doby minimálnej trvanlivosti v 
dostatočnej záručnej lehote. Maximálna doba minimálnej trvanlivosti bude uvedená podľa potreby 
kupujúceho v čiastkových objednávkach.

2.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať uvedené položky v chladenom stave alebo mrazenom 
stave, pri každej a to aj drobnej dodávanej položke bude zabezpečené označenie pôvodu mäsa, 
dátum spracovania, dátum spotreby mäsa, zaznačenie gramáže na obale a krajina pôvodu mäsa ( resp. 
pôvod). Čerstvý tovar v okamihu jeho dodania kupujúcemu musí spĺňať podmienky dodania podľa 
HACCP. Dodávaný tovar nesmie javiť zmyslové zmeny t.j. zápach, neprirodzená farba, krvavé 
zrazeniny a pod..

2.7. Predávajúci pri dodávke predmetu zákazky predloží o pôvode výrobku resp. dovozcu.
2.8. Predávajúci vystaví Kupujúcemu na každú samostatne potvrdenú objednávku účtovný 

daňový doklad -  faktúru. Faktúra je doručená Kupujúcemu spoločne s dodaným tovarom.
2.9. Predávajúci vyhlasuje, že ním dodávané mäso Kupujúcemu v zmysle tejto zmluvy je zdravotne 

nezávadné a spĺňa všetky príslušné normy platnej legislatívy SR.

IV.TERMÍNY PLNENIA

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od .01.01.2018.... do ..31.12.2018......
3.2. Zmluvné strany môžu zmluvný vzťah ukončiť dohodou alebo výpoveďou. Zmluvu môže 

vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá sa 
počíta od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. Výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej zásielky.

3.3. Realizácia dodávok podľa vzniknutých požiadaviek jedální a potrieb objednávateľa formou 
čiastkových objednávok.

3.4. Predávajúci musí dovážať tovar v čas, a na miesto v súlade s objednávkami Kupujúceho.
3.5. Objednávanie tovaru najneskôr deň vopred do 14,30 hod. s dodaním tovaru nasledujúci deň, 

respektíve podľa potreby objednávateľa.

III. CENA

4.1. Cena tovaru je dohodnutá za jednotkové ceny mäsa vrátane dopravy tovaru, vyloženia do skladových 
priestorov objednávateľa, ktorú zabezpečuje predávajúci na určené miesto dodania a je spracovaná v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR 
č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov nasledovne: podľa aktuálnej ponuky zo strany predávajúceho, ktorá uspela vo výberovom 
konaní. Návrh na zmenu ceny, predložiť odberateľovi 2 mesiace pred predpokladanou úpravou 
ceny.

4.3. Miesto dodania je v budove:...Nezábudka, n.o., Záhradnícka2, Fiľakovo

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci formou faktúr vystavovaných po dodaní tovaru.
5.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5.3. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať všetky potrebné 

náležitosti. Po obdŕžaní opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
5.4. Lehota splatnosti faktúr 14 dní od doručenia kupujúcemu.

2



v. ZÁRUČNÁ DOBA -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude dodaný podľa podmienok tejto zmluvy a 
cenovej ponuky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených výrobcom, touto 
zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami kupujúceho.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli na záruke do skončenia doby spotreby označenej dodávateľom.
6.4. Lehota na uplatnenie nárokov zo záruky jednotlivých druhov tovarov začína plynúť dňom prevzatia 

predmetu kúpy kupujúcim.
6.5. Predávajúci zodpovedá za kvalitu predmetu kúpy.
6.6. V prípade vady predmetu kúpy má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť nahradiť vadný 

predmet kúpy.
6.7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nedostatkov tovaru, že počas záručnej doby má kupujúci právo 

požadovať a predávajúci povinnosť vady bezplatne odstrániť.
6.8. Predávajúci je povinný reagovať na reklamáciu do 2 pracovných dní po jej obdŕžaní a dohodnúť 

s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Predávajúci sa zaväzuje 
odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.

VI. ZMLUVNÉ POKUTY

7.1. Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné 
pokuty.

7.2. Predávajúci zaviazal kupujúcemu dodať tovar v termínoch dohodnutých v čl. III.. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v prípade omeškania dodania tovaru zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 
0,01% sumy za každý začatý deň omeškania.

7.3. Zmluvne strany sa dohodli, že v prípade nedodania predmetu zmluvy v dohodnutej lehote sa toto bude 
považovať za závažné porušenie zmluvy a kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy, 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty týmto nie je dotknutý.

7.4. Predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 euro za každý kalendárny deň 
omeškania s odstránením vád a nedorobkov, zistených počas záručnej doby pokiaľ nebudú 
odstránené v dohodnutom termíne.

7.5. Zaplatením zmluvných pokút sa predávajúci nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani zodpovednosti 
za spôsobenú škodu.

7.6. V prípade omeškania kupujúceho so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, 
kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu úrok za omeškanie vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania.
7.7. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením 

zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANO VENIE

8.1. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je podpísaná oboma zmluvnými stranami. Podpis zmluvy je 
prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

8.2. Meniť alebo doplňovať obsah zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

8.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

8.4. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným 
zákonníkom platným pri podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.5. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie.
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8.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnení na príslušnej webovej stránke kupujúceho.

Vo ...Fiľakove...., dňa 21.12.2017 V Poprade, dňa

Za kupujúceho: Nezábudka, n.o. Za predávajúceho: DIÁMON, s.r.o.

Ing. Mária Veliká ________ M á rio  Diabelko
riaditeľka n.o. konateľ
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