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KÚPNA ZMLUVA 

o obchodných a dodacích podmienkach § 269 odst. 2 a 3 Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
 

I. Zmluvné strany 
 

 

1. Predávajúci:   Ján Machovič – EDEN 

sídlo:    ul. Priemyselná  č.2443, Krupina 96301 

v zastúpení:   Ján  Machovič 

IČO:    34789871 

IČ DPH:    SK 1020606499 

Bankové spojenie:  Tatra Banka , Banská Bystrica 

Číslo účtu:   2625779009 / 1100 

Tel/Fax:    045 / 5511397 , tel. 045/ 5519372 , fax. 045/ 5519373  

Živnostenský list vydaný Okresným úradom vo Zvolene, Živnostenský register č.: 605-827. 

 

2. Kupujúci:                                      

 

Odberné miesto :                          Obec Lučatín                

sídlo:                Lučatín 40, 976 61  Lučatín   

v zastúpení:               Ing. Pavel Kováč  

poverený k uzavretiu zmluvy:        Ing. Pavel Kováč    

IČO:                00313572   

DIČ:                  2021121300                            

Bankové spojenie :               SK36 5600 0000 0012 2093 0001  

Číslo účtu :               1220930001/05600  

Tel/Fax:                                          0911 765 830 

Zodpovedný vedúci :              Ing. Pavel Kováč      

 

 

II. PREDMET ZMLUVY 
 

1. Predmetom zmluvy je dohoda o dodacích, platobných a cenových podmienkach potravinárskych tovarov 

dodaných predávajúcim, kupujúcemu. 

 

III. DODÁVKY TOVAROV 
 

1. Kupujúci, špecifikuje požadovaný sortiment, množstvo, termín a spôsob dodania tovaru písomnou, 

telefonickou, alebo faxovou objednávkou. 

2. Predávajúci je povinný potvrdiť objednávku v plnom rozsahu do 24 hodín od obdržania objednávky od 

kupujúceho a dodať tovar  v požadovanom množstve, kvalite a sortimente do 48 hodín. 

3. Súčasťou dodávky tovaru musí byť dodací list s reálnymi cenami v zmysle zákona a dohodnutými zľavami. 

4. Kupujúci, príjemca dodávky tovaru, sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a potvrdiť dodací list. 

 

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť vystavenú faktúru v lehote splatnosti. 

2. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

3. Zaplatením faktúry sa rozumie deň, kedy bola úhrada pripísaná na účet predávajúceho. 

4. Predávajúci  sa zaväzuje doručiť kupujúcemu faktúru pri dodaní tovaru alebo v inej lehote dohodnutej 

zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

 

 

 

 



  

 Strana 2 (celkom 2) 

V. KÚPNA CENA 
 

Kúpna cena tovaru je stanovená v ponukovom liste predávajúceho, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Ponukový list 

tovaru bude predávajúcim aktualizovaní v závislosti so zmenou kúpnej ceny tovarov. Predávajúci sa zaväzuje zaslať 

aktualizovaný ponukový list tovaru bezodkladne kupujúcemu na vedomie. Pre jednotlivé dodávky tovaru je kúpna 

cena stanovená v potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. 

 

 

 

 

VI. AKOSŤ A OZNAČOVANIE TOVARU 
 

1. Predávajúci ručí kupujúcemu, že predávaný tovar zodpovedá platným normám akosti a je aj označený v zmysle 

zákona o potravinách, potravinového kódexu, EAN kódom a zákona o štátnom jazyku. 

 

VII. REKLAMÁCIE 
 

1. Predávajúci ručí za akosť tovarov  po celú dĺžku spotrebnej doby, ak sú správne skladované. 

2. Kvalitatívne vady oznámi kupujúci predávajúcemu v rámci záručnej lehoty bezodkladne po ich zistení. 

3. Kvantitatívne vady, ktoré môžu byť podľa svojej povahy zistené okamžite pri preberaní tovaru, kontrolou na 

mieste dodania, oznámi kupujúci ihneď po ich zistení. 

4. Predávajúci je povinný do 7 pracovných dní odo dňa obdržania reklamácie oznámiť kupujúcemu svoje 

stanovisko o spôsobe vyriešenia reklamácie. 

5. Predávajúci uznanú reklamáciu vysporiada buď výmenou za bezchybný tovar, alebo dobropisom do 7 dní odo 

dňa uznania reklamácie. V prípade riešenia formou dobropisu, je predávajúci povinný vystaviť dobropis so 

splatnosťou 7 dní. 

 

 

VIII. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

 

1. Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpísania zmluvnými stranami na dobu neurčitú. 

2. Zmeniť dohodnutý obsah zmluvy je možné len písomne po vzájomnom dohovore zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany môžu ukončiť platnosť tejto zmluvy dohodou, resp. výpoveďou s mesačnou výpovednou 

lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane. 

Ukončenie platnosti tejto zmluvy nebude mať vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s tovarom 

dodaným podľa tejto zmluvy. 

4. Všetky  práva a povinnosti osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. 

v platnom znení. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

6. Účastníci zmluvy prehlasujú, že jej obsah vzájomne dohodli, po napísaní prečítali, jej porozumeli a na znak 

súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

V Krupine,  dňa        V Lučatíne, dňa 27.05.2021    

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….     ………………………………………… 

 predávajúci               kupujúci  


