
KÚPNA      Z M L U V A  
ZPT -KRE-1-2-2011 

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. uzavreli: 
 

                                               čl. I. Zmluvné strany 
 

    Predávajúci:          B-Max Ján Šebest 
                                  Irena Šebestová pr.nástupca   
    Sídlo:                     Petržalská 5     
                                  060 01 Kežmarok  
                                                                      
    IČO:                       33880425  
    IČ DPH:                 SK 1044563410 
    Banka:                   6733441003/1111 Unicredit Bank 
    Zapísaný OR:        OÚ –KK ŽR – 703-3164 
    Zastúpený:            Irena Šebestová 
 
 
    Kupujúci:                Rekreačné zariadenie MV SR Plesnivec   
                                   Vysoké Tatry, 062 01Starý Smokovec 
    IČO:                        00735 281 
    IČ DPH:                 SK 202177 0190                                          
    Banka:                   Štátna pokladnica 7000174774/8180           
     
    Zapísaný OR:         Zriaďovacia listina  SH 776-18/6-1996               
    Zastúpený:             Ing. Igor Huščava- riaditeľ            
     
    takto:  

čl. II. Predmet zmluvy 
 

1. Na základe  tejto zmluvy sa  predávajúci  zaväzuje dodať a kupujúci prevziať 
      tovar – „ Chlieb,pečivo a pek. výrobky “ na rok 2011   uvedené v cenovej     
     ponuke zo  dňa 13.12.2010. 
     Celková ponúknutá cena   5 554,-  € bez DPH.    
      
      Množstvo bude upresnené podľa   jednotlivých písomných alebo    
      telefonických objednávok a uvedené na dodacom  liste. 

 
 
 
 

 
 



 
Čl. III. Ceny a platobné podmienky 

 
1. Cena tovaru je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.Z. a uvedená na dod. 

liste podľa cenovej ponuky zo dňa 13.12.2010    
2. Predávajúci sa zaväzuje vyznačiť cenu  na dodacom liste podľa cenovej ponuky.  
3. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti sa postupuje v zmysle 

ustanovení Obchodného zákonníka. 
4. Predávajúci môže pozastaviť dodávku tovaru i pred termínom výpovednej lehoty, 

keď nie je tovar zaplatený v dobe splatnosti, ak sa nedohodnú obe strany inak. 
5. Predávajúci vyhotoví daňový doklad s rozpisom DPH. 
6. Forma platobného styku  - Bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom 

bankových ústavov.  Splatnosť faktúr 14 dní. Cena tovaru platí podľa cenovej 
ponuky. 

                                         
 

Čl. IV.  Obchodné podmienky 
 

         1. Tovar bude dodaný podľa platných noriem a kupujúci sa zaväzuje podľa noriem     
              uskladňovať, expedovať a predávať. 

2.  Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v predajnej sieti kupujúceho. 
3.  Zjavne vady/chýbajúci tovar, tovar po záruke  atď./ je kupujúci povinný vyznačiť   
     na dodacom liste s podpisom kupujúceho a zodpovedným pracovníkom  
     predávajúceho/vodič/ v deň dodávky. Iné chyby reklamovať písomne, avšak iba  
     v záručnej lehote, inak právo zo zodpovednosti za vady zaniká. Chyby vo  
     fakturácií je možné reklamovať do 30 dní od prevzatia tovaru. 
4.  Záruka podľa platných predpisov  pri dodržaní podmienok skladovania. 
5.  Kupujúci predkladá predávajúcemu objednávku 48 hodín pred dodaním tovaru  
      písomne alebo telefonicky, faxom a pod.  

 
 

Čl. V. Miesto plnenia zmluvy 
 

1. Prevzatie výrobkov bude vykonané na  adresa prevádzky: 
Prevádzka  Kremenec    059 60 Tatranská Lomnica. 

2. Predávajúci sa zaväzuje výrobky dodať kupujúcemu s dodacím listom na určené 
miesto plnenia a kupujúci je povinný ich prevziať. 

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo mu je dodaný tovar 
odovzdaný. Týmto prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniknutej škody 
na tovare. 

 
 
 



 
VI. Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Zmluva sa vyhotovuje v 3  vyhotoveniach, predávajúci obdrží jedno 
vyhotovenie a kupujúci dve vyhotovenia. 

2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2011. 
3. Zmluvné strany môžu zmluvu jednostranné vypovedať vo výpovednej lehote 

1 mesiac od doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 
5. Oprávnenie pri jednaniach o všetkých náležitostiach vyplývajúcich z tejto 

zmluvy majú títo pracovníci:  
6. Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom zmluvných strán. Všetky dodatky 

a doplnky kúpnej zmluvy, môžu byť uskutočnené, len po dohode oboch strán 
a to písomnou formou. 

7. Zmluva je uzatvorená dobrovoľne, bez nátlaku a zmluvne strany porozumeli 
tejto zmluve.  

               
            V Kežmarku 2.1.2011                                       V Tat. Lomnici  2.1.2011     
 
  
 
                  
 
                 ………………………..                                           ………………………… 
                         predávajúci                                                               kupujúci  
             Irena Šebestová- pr. nástupca                             Ing. Igor Huščava-riaditeľ 
             
 


