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Kúpna zmluva č. / 2020 

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a násl. Obchodného zákonníka a v súlade s § 3 zákona 

NR SR  č. 343 / 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

medzi zmluvnými stranami : 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci :    

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12  Nitra  

v zastúpení:   RNDr. Ľuboš  Černý  – riaditeľ školy 

Adresa fakturácie:  Drážovská 14, 950 12  Nitra 

Adresa dodávok:     Drážovská 14, 950 12  Nitra 

IČO:                         00162370 

DIČ:                         2021062538 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

Číslo účtu:  IBAN SK54 8180 0000 0070 0030 9368 

Číslo telefónu: kont. osoba: p. Budová, tel.: 037/7922055, email: budova@sosvetnr.sk 

 

(ďalej len ako kupujúci) 

a 

Predávajúci :  

CHRIEN, spol. s r.o. 

Sídlo :    Lieskovská cesta č.13, 960 01  Zvolen 

Štatutárny orgán :  Ľubomír Chrien, konateľ spoločnosti 

IČO :    36008338 

IČ DPH :   SK2020477613 

Bankové spojenie :  Tatrabanka, a.s., VUB, a.s. 

IBAN :    SK61 1100 0000 0026 2478 0024, SK25 0200 0000 0020 7195 6551 

    (  ďalej len predávajúci ) 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 
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2.1 Predmetom zmluvy je úprava dodacích, platobných, fakturačných a ďalších obchodných 

podmienok, za ktorých sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar – hydina vajcia, mrazená 

zelenina, saláma a konzervované ryby pre školskú jedáleň podľa špecifikácie v Prílohe zmluvy, 

ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Predmet zmluvy bude kupujúci objednávať v rozsahu podľa 

svojich požiadaviek na základe čiastkových objednávok. Množstvá uvedené v Prílohe sú indikatívne. 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutej kvalite a 

dohodnutom termíne na určené miesto dodania a odovzdá pritom kupujúcemu sprievodné doklady. 

2.3 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu 

cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

Čl. III 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

3.1 Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18 / 1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov v súlade s predloženou cenovou ponukou na dodávku tovaru – hydina 

vajcia, mrazená zelenina, saláma a konzervované ryby – predávajúcim, ktorá je v súlade 

s Prílohou tejto zmluvy.  

3.2 Celková cena za predmet zákazky je   s DPH. 

3.3 Ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú vrátane DPH. Prípadnú zmenu cien bude kupujúci akceptovať 

a pripustí zvýšenie / úpravu / jednotkových cien predávajúceho počas trvania tejto zmluvy maximálne 

o 10 % v tom prípade, pokiaľ sa zmenia oprávnené náklady vstupov predávajúceho, v priamej 

závislosti od vývoja cien na trhu. Predávajúci je o zvýšení cien povinný písomne oboznámiť 

kupujúceho najmenej 10 dní vopred. Kupujúci má právo s odôvodnením nesúhlasiť a v takom prípade 

môže od zmluvy odstúpiť. 

3.4 Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu, o ktorú budú znížené ceny uvedené v ponuke. 

Poskytnutá zľava bude zohľadnená vo faktúre za dodaný tovar. Kúpnou cenou tovaru sa na účely tejto 

zmluvy rozumie cena tovaru podľa bodu 1 tohto článku po odčítaní poskytnutej zľavy podľa tohto 

bodu. 

3.5 Právo na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar vzniká predávajúcemu riadnym a včasným 

dodaním objednaného tovaru na určené miesto a prevzatím tovaru kupujúcim. 

3.6 Dohodnutú kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej predávajúcim. 

Faktúra je splatná 14 dní odo dňa jej vystavenia a predávajúci ju doručí / zašle kupujúcemu do 3 dní 

od vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu 

kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. 

3.7 V prípade ak má faktúra formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, 

má kupujúci právo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu, pričom lehota splatnosti faktúry sa predlžuje 

o dobu do predloženia opravenej faktúry.  

 

Čl. IV 

Objednanie tovaru 

4.1 Kupujúci bude objednávať tovar písomnou formou, alebo telefonicky. Objednávku  zašle 

predávajúcemu e – mailom, poštou, alebo predloží osobne. 
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4.2 Predávajúci potvrdí objednávku e – mailom, alebo telefonicky najneskôr do začiatku 

nasledujúceho pracovného dňa po jej obdržaní. Zmluvné strany sa dohodli, že za potvrdenie 

objednávky kupujúceho sa považuje aj dodanie tovaru podľa tejto objednávky. 

 

Čl. V 

Dodanie tovaru 

5.1 Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu v termíne určenom kupujúcim 

v objednávke. 

5.2 Podmienky dodávania tovaru : 

- termín dodania tovaru – do 48 hodín od objednávky, ak nebude dohodnuté inak, rozvozové dni     

predávajúceho sú pondelok a streda. 

- tovar je nutné doviezť na odberné miesto v dohodnutom čase, 

- dodaný tovar musí byť dodaný nepoškodený, v nepoškodenom obale, v zdravom a čerstvom stave, 

- minimálna hodnota objednávaného tovaru musí byť 50 € EUR 

- dodaný tovar musí byť čerstvý, kvalitný a vhodný pre prípravu jedál v školskej jedálni. 

 

5.3 Predávajúci súčasne s dodávkou tovaru doručí kupujúcemu faktúru a dodací list, na ktorom 

kupujúci potvrdí prevzatie tovaru a uvedie eventuálne výhrady spojené s prevzatím tovaru. Tieto údaje 

je možné uviesť aj na faktúre na ktorej bude označené, že slúži ako dodací list. Jedno vyhotovenie 

faktúry / dodacieho listu ostane kupujúcemu. Ak bude tovar zo strany kupujúceho vrátený z dôvodu 

vád podľa čl. 5.2 tejto zmluvy bude sa tovar považovať za nedodaný. 

 

Čl. VI 

Akosť tovaru, zodpovednosť a záruka 

 

6.1 Predávajúci je povinný dodávať tovar v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym 

predpisom a hygienickým normám spolu so súvisiacimi dokladmi. Predávajúci je povinný brať ohľad 

na to, že potraviny budú spracovávané a podávané v školskej jedálni. Predávajúci zodpovedá za 

všetky škody spôsobené v dôsledku podania nevhodných potravín.  

6.2 V prípade ak ide o tovar  ktorý má vyznačenú dobu použiteľnosti spotreby, vzťahuje sa na tento 

tovar vyznačená doba použiteľnosti spotreby. Dodaný tovar bude len v 1. akosti a najviac v 1/3 

záručnej doby. 

6.3 V prípade vád zistených pri dodaní tovaru je kupujúci oprávnený chybný tovar neprevziať a vrátiť 

ho predávajúcemu späť na jeho náklady. Vady tovaru kupujúci uvedie do dokladu, ktorý sa dodá spolu 

s tovarom. 

6.4 Zistené vady tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu, ktorý je povinný zabezpečiť bezplatné 

odstránenie vady, alebo uspokojenie iného nároku kupujúceho z vád tovaru bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 30 dní od oznámenia vady. 

 

Čl. VII 

Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy. 
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7.1 Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 09.03.2020 do 08.03.2022. 

7.2 Túto zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

7.3 Vypovedať túto zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí 

byť písomná a doručená preukázateľným spôsobom druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa 

dohodli, že výpovedná lehota je 1 / slovom jeden / mesiac a začína plynúť nasledujúcim dňom po 

doručení výpovede. 

7.4 Odstúpiť od tejto zmluvy a / alebo od jednotlivej objednávky je možné v prípadoch ustanovených 

zákonom, alebo dohodnutých v tejto zmluve. Za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou odstúpenia 

sa považuje najmä opakované omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru. Zmluva zaniká dňom 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej strane. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Zmeny 

a doplnenia kúpnej zmluvy je možné vykonať len písomne vo forme dodatkov k zmluve, ktoré sa po 

podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán ak táto zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

8.3 Zmluva je vypracovaná v troch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci 

dostane dve vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie. 

8.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že právny úkon je robený slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, 

oboznámili sa s obsahom zmluvy a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

Vo Zvolene, dňa 04.03.2020    V Nitre dňa 05.03.2020 

 

Predávajúci :       Kupujúci : 

         

 

 

..........................................................    ......................................................... 

Ľubomír Chrien                RNDr. Ľuboš Černý 

Konateľ spoločnosti       riaditeľ školy  

      

 


