
KÚPNA ZMLUVA / ŕ * T
M.ŰC. C it- í iu -

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, § 3 ods. 2 a zákona č.343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Predávajúci:
Obchodné meno a sídlo
Zvolen
Zastúpená
IČO
DIČ
ID DPH
Registrácia:
Bankové spojenie

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta č.13, P.O.Box 174, 960 01

Ľubomírom Chrienom -  konateľom spoločnosti
36008338
2020477613
SK 2020477613
Okresný súd B. Bystrica, vložka 3763/S 
2624780024/1100 TATRABANKA Zvolen 
2071956551/0200 VÚB Zvolen

Registrač. veterinárne číslo SK 112 EHS
Tel. číslo, fax, mail: 045/ 5317 910, 5317 917, 5317 924, 5317 999, mraziarne@chrien.sk,
www.chrien.sk

Kupujúci:
Obchodné meno a sídlo

Zastúpená 
IČO 
DIČ 
IČ DPH

Nezábudka, n.o.
Záhradníkca 2, 986 01 Fiľakovo 
Ing. Mária Veliká
42000041
2022103842

Bankové spojenie SK19 0200 0000 0032 3051 1758
Číslo účtu 3051 1758/0200
Telefonický kontakt 047/4379099
E-mail
E-mail na doručenie e-faktúr riaditelka@nezabudka-il.sk 
Odberateľské číslo 5492-S
Sme platcom DPH Nie

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predmetná kúpna zmluva sa uzatvára za účelom dohodnutia vzájomných obchodných 
podmienok, ktorými sa budú neskoršie zmluvné strany riadiť pri predaji tovaru medzi 
predávajúcim a kupujúcim.

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať kupujúcemu potravinársky tovar 
špecifikovaný v jednotlivých objednávkach a to hlavne mrazenú zeleninu, hydinu, morčacie 
mäso, kačacie mäso a ryby, vakcia na základe verejného obstarávania, podľa prílohy č .l.

2. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, 
dohodnutým spôsobom a v termíne podľa tejto kúpnej zmluvy .
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III. KÚPNE PODMIENKY CENA A PLATBA

3. Tovar bude predávaný kupujúcemu vo vzájomne dohodnutých cenách podľa prílohy č. 1. V 
kúpnej cene sú zahrnuté aj náklady na dopravu na miesto plnenia.

4. Kúpna cena na daňových dokladoch predávajúceho bude uvádzaná bez DPH.
5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar 

úhradou faktúry do 14 dní od dodania tovaru.
6. Peňažný záväzok kupujúceho sa považuje za splnený pripísaním celej zaplatenej sumy na 

účet predávajúceho.
7. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou dlžnej sumy, má predávajúci právo účtovať 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, za každý deň omeškania.
8. V prípade nedodržania dohodnutých platobných podmienok sa všetky zvýhodnenia na 

predávaný tovar dohodnuté v tejto zmluve s okamžitou platnosťou rušia a platobný styk sa 
mení na platbu v hotovosti až do vyrovnania pohľadávok.

9. Faktúry budú kupujúcemu zasielané elektronickou poštou na e-mail kupujúceho: 
riaditelka@nez.abudka-fi.sk s overeným a platným elektronickým podpisom predávajúceho.

10. Za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru alebo jeho časti je kupujúci oprávnený 
účtovať si pokutu vo výške 0,05% z hodnoty tovaru alebo jeho nedodanej časti za každý deň 
omeškania.

11. V prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar kupujúcemu do 48 hodín od 
prevzatia objednávky, kupujúci má právo zabezpečiť si tovar od iného dodávateľa.

12. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že predávajúci ako veriteľ nepostúpi pohľadávky podľa § 
524 anasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka a zároveň 
sa kupujúci s predávajúcim dohodli, že právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky 
predávajúceho v rozpore s dohodou kupujúceho podľa prechádzajúcej vety bude podľa § 39 
Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, 
že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

IV. PODMIENKY PLNENIE , VADY A ZÁRUKY

13. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy podľa čl.II./l v termíne 
a množstve podľa potreby kupujúceho, na základe telefonickej alebo písomnej objednávky.

14. Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu iba objednaný tovar a v objednanej kvalite, 
balení a množstve. Predávajúci je oprávnený namiesto tovaru dohodnutého v čiastkovej 
kúpnej zmluve dodať iný tovar rovnakého druhu len so súhlasom kupujúceho. O zámere 
dodať iný tovar musí predávajúci informovať kupujúceho aspoň 1 pracovný deň pred 
dohodnutým termínom dodávky.

15. Vlastnícke právo k dodanému tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na 
kupujúceho momentom písomného prevzatia tovaru.na dodacom liste.

16. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar v čase jeho dodania. Ak kupujúci zistí už 
pri preberaní dodaného tovaru, že tovar nevyhovuje jeho požiadavkám má právo tento ihneď 
vrátiť. Skryté vady môže kupujúci reklamovať písomne, vypísaním reklamačného 
protokolu podľa Obchodného zákonníka a informovať o tom dodávateľa prostredníctvom 
svojho obchodného zástupcu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe nakladania s reklamovaným 
tovarom.

17. Na kupujúceho prechádza nebezpečie škody na tovare spôsobené neodbornou manipuláciou, 
prípadne nesprávnym uskladnením po jeho fyzickom aj písomnom prevzatí.

18. Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku okolností, za ktoré 
je zodpovedný kupujúci.

19. Predávajúci je povinný nahlásenú reklamáciu tovaru bezodkladne riešiť a kupujúci je
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povinný reklamovaný tovar do vyriešenia reklamácie riadne uskladniť, podľa charakteru 
tovaru a HaCCP.

20. Náklady na odstraňovanie reklamovaných vád znáša vždy predávajúci.
21. Miesto dodania je sídlo kupujúceho na adrese: Nezábudka, n.o., Záhradníkca 2, 986 01 

Fiľakovo

V. TRVANIE KÚPNEJ ZMLUVY

22. Kúpna zmluva sa uzatvára na dohodnuté obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019.
23. V prípade podstatného porušenia tejto kúpnej zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán 

právo od zmluvy písomnou formou odstúpiť. Výpovedná doba je jeden mesiac a začne 
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca v ktorom bola výpoveď druhej strane 
doručená.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

24. Obchodné vzťahy nezahrnuté v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej 
republike.

25. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami.

26. Zmluva je zhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každá zo 
zmluvných strán.

27. Zmluvné strany si túto Kúpnu zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že 
vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených 
podpisovať v ich mene.

28. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

29. Súčasťou zmluvy je príloha č.l -  cenová ponuka, (v zmysle cenového prieskumu)

Vo Fiľakove: Vo Zvolene: tu  ‘ I C vť *

Za kupujúceho:

/ O,-7

A ,

■ Vž v- -

Za CHRIEN, spol. s r. o. Zvolen:

U€á.a»sfc; cesta 01 ZVOLEN 
818* ' i t C :  SK202Ü47W13, TaUfac 0W53236Í7 

Okrwnv Bysmea 3763/S, SK 112 ES

Ľubomír Chrien, konateľ spoločnosti


