
                                            Kúpna zmluva 
                     Uzatvorená podľa §409 a následne Obchodného zákonníka 
 
                                                            Článok 1. 
                                                     Zmluvné strany 
 
Kupujúci:    
Zastúpená:  
IČO:  
DIČ:  
Sídlo:  
 
Adresa doručenia:  
Fakturačná adresa :  
Telefón:  
 
 

 
 
Predávajúci: B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 
                     Vlková 226, 059 72, centrálny sklad Michalská 18, 
                     060 01 Kežmarok 
 
V zastúpení: Zuzana Budzáková – konateľka 
                        IČO: 41 767 225 
                        Bankové spojenie: UNICREDIT BANK, Kežmarok 
                        IČ pre daň: SK1046222892 
                       Č.účtu:  IBAN : SK64 1111 0000 0012 4264 5009/1111 
 Telefón :  0949 112 717 
Spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri OU-KK-OZP-2014/002160-2č.703-
5963 

 
                                           Článok II. 
                                      Predmet plnenia 
 
2.1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar –„ čerstvé Slovenské 
slepačie vajcia,“ ktorých špecifikácia a množstvo bude spresnené podľa jednotlivých 
písomných, telefonických, alebo internetových – e-mailových objednávok. 
Predávajúci sa zaväzuje dodávať Slovenské vajcia  v najvyššej Slovenskej kvalite 
spoločnosti Ekobauernhof -  Babičkin Dvor a.s. Veľký Krtíš, ktorej sme výhradný 
distribútor. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. 

 
                                         Článok III. 
                                   Miesto a termín plnenia 
 
3.1. Miesto dodania je viď Kupujúci. 
3.2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu predmet zákazky na dobu  určitú 
od            do  



3.3. Záväzok predávajúceho dodať predmet kúpy je splnený odovzdaním tovaru 
riadne a včas protokolárnym odovzdaním / potvrdením DL alebo FA/ osobe 
oprávnenej na prevzatie tovaru. 

 
                                           Článok IV. 
                         Cena a platobné podmienky 

 
4.1. Cena musí byť stanovená podľa §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Jednotková cena je platná podľa cenníka v deň 
dodania tovaru. 
4.2. Kupujúci zaplatí predávajúcemu odplatu na základe  faktúry vystavenej 
predávajúcim ku  dňu dodania tovaru.. Lehota splatnosti faktúry vystavenej 
predávajúcim bude 14 dní od jej doručenia kupujúcemu. V prípade neuhradenia 
faktúry do termínu splatnosti predávajúci bude postupovať v zmysle ustanovení 
Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. 
4.3. Faktúra vyhotovená v 2 rovnopisoch bude obsahovať tieto údaje: obchodné 
meno, sídlo, IČO, číslo faktúry, deň zdaniteľného plnenia, deň vystavenia faktúry, 
deň dodania tovaru, dátum splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo 
účtu, na ktorý sa má peňažná čiastka uhradiť, fakturovaná základná čiastka bez 
DPH, čiastka DPH v percentách a v eurách a celková fakturovaná suma, meno 
osoby, ktorá faktúru vystavila, pečiatka a podpis oprávnenej osoby predávajúceho 
podľa tejto zmluvy na každom liste faktúry a jej príloh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Článok V. 
                   Sankcie a odstúpenie od zmluvy 
 
5.1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti má 
predávajúci nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej ceny za 
každý deň omeškania. 
5.2. V prípade, že predávajúci dodá tovar viac ako dva dni po dohodnutom termíne 
odovzdania, má kupujúci nárok na zníženie kúpnej ceny vo výške 5% z dohodnutej 
kúpnej ceny. 
5.3. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán. 
5.4. Žiadna zmluvná strana nemá právo zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
5.5. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy v prípade preukázateľného 
a podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou pričom výpovedná lehota 
odstúpenia od zmluvy  trvá 2 mesiace od doručenia výpovede. Výpovedná  lehota 
začína plynúť prvým dňom mesiaca po doručení výpovede s odôvodnením druhou 
stranou. 
5.6 Odstúpenie od tejto rámcovej zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť 
doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod 



odstúpenia, inak je neplatné.6. 5.7.Výpoveď tejto rámcovej zmluvy musí mať 
písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. 

 

 

 

                                  Článok VI. 

              Záruka a obchodné podmienky 

 

6.1. Predávajúci ručí za to, že dodaný tovar zodpovedá akosťou platným normám 
a spĺňa podmienky zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších 
predpisov. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar pri preberaní a zjavné vady 
reklamovať ihneď pri preberaní tovaru t.j. deň doručenia tovaru. 

6.2. Kupujúci sa zaväzuje prevzatý a skontrolovaný tovar uskladňovať a expedovať 
tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. 

6.3. Zodpovednosť predávajúceho za vady nevzniká ak boli spôsobené kupujúcim 
v dôsledku nevhodného zaobchádzania a skladovania, ktoré nezodpovedá 
charakteru tovaru. 

6.4. Ku všetkým uplatneným reklamáciám je kupujúci povinný predložiť dôkazové 
prostriedky. 

6.5. Predávajúci je povinný uplatnenú a ním uznanú reklamáciu vybaviť finančným 
vysporiadaním na účet kupujúceho do 21 dní odo dňa uplatnenia takejto reklamácie. 

 

 

 

 

                            Článok VII. 

               Záverečné ustanovenia 

 

7.1. V ostatných touto zmluvou neupravených vzťahoch sa budú zmluvné strany 
riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. 

7.2. Meniť, dopĺňať, alebo rušiť túto zmluvu je možné len formou písomných 
dodatkov, ktoré budú vyhotovené so súhlasom obidvoch strán a podpísané oboma 
zmluvnými stranami. 

7.3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jedna je pre predávajúceho a jedna 
pre kupujúceho. 



7.4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od               do  

7.5. Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej 
vôle, obsahu zmluvy porozumeli, zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, 
ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

7.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán. 

V Kežmarku       dňa:  

 

 

 
 
 
.................................... ........................... 
Zuzana Budzáková-konateľka spol.  
        predávajúci      kupujúci 


