
Kúpna zmluva č.1/2017 

uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov 

1. Predávajúci: 
Obchodné meno : Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach 
Sídlo : 082 63, Jarovnice č. 507 
Zastúpené : Ing.Stanislav Eliaš,predseda PD 

IČO : 00200522 
DIČ : 2020524671 
IČ pre DPH : SK2020524671 
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu :6610765016/1111 
Obchodný register OS Prešov odd. Dr. Vložka č. 9/P 

2. Kupujúci: 
Obchodné meno :Základná škola,ŠJ pri ZŠ Jarovnice 
Sídlo : 082 63 Jarovnice 
Zastúpené :Mgr.Jozef Bugna,riaditel'ZŠ 

IČO :36158119 
DIČ : 2021383518 
IČ pre DPH : SK2021383518 
Bankové spojenie : VÚB Prešov 
Číslo účtu .1690724851/0200 
Obchodný register-

Článok I. 
Predmet zmluvy. 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu chlieb, pečivo, pekárenské výrobky . 
2. Predmetom dodávky sú pekárenské výrobky v cene, množstve a podľa špecifikácie 

uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Článok II. 
Predmet plnenia. 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar(pekárenské výrobky podľa objednávky) 
v rozsahu a množstve vymedzenom touto zmluvou. 

2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť cenu stanovenú v tejto zmluve. 
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Článok III. 
Miesto a čas plnenia. 

1. Miestom plnenia sú objekty PD so sídlom v Jarovniciach, 082 63 Jarovnice č. 507. 
2. Čas plnenia - v deň nasledujúci po prijatí objednávky. 

Článok IV. 
Kúpna cena. 

1. Zmluvné strany dohodou určili kúpnu cenu predmetu zmluvy podľa článku I. tejto 
kúpnej zmluvy ( viď príloha č. 1.) bez dane z pridanej hodnoty (DPH). DPH bude 
pripočítaná ku kúpnej cene vo výške zodpovedajúcej sadzbe zdaniteľného plnenia 
podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu platného a účinného 
v čase realizácie dodávky tovaru. 

Článok V. 
Platobné podmienky. 

1. Cena za dodaný tovar bude uhradená zo strany kupujúceho na základe faktúry 
predloženej predávajúcim. Faktúra ako platný doklad musí obsahovať obvyklé 
náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani s pridanej 
hodnoty. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti predmetnej 
faktúry odo dňa odovzdania predmetu zmluvy predávajúcim kupujúcemu v mieste 
plnenia. 

2. Peňažný záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu platenú 
prostredníctvom banky, je splnený pripísaním platenej sumy na účet kupujúceho 
v jeho banke. 

3. V prípade omeškania kupujúceho s platením faktúry, uhradí kupujúci 
predávajúcemu zmluvnú pokutu 1 % nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

4. Zmluvnú pokutu dohodnutú v tejto zmluve môže oprávnená strana vyúčtovať a 
povinná strana túto zmluvnú pokutu uhradí nezávisle na tom, či a v akej výške 
vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že dojednané platobné podmienky sú podstatnou 
náležitosťou tejto zmluvy. Nedodržanie platobných podmienok zo strany 
kupujúceho je dôvodom na strane predávajúceho na odstúpenie od zmluvy, pričom 
platnosť zmluvy končí doručením písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

6. Náklady za prepravu hradí predávajúci. 
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Článok VI. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 

1. Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu, 
kedy kupujúci zaplatí celú kúpnu cenu za dodaný tovar. 

Článok VII. 
Nebezpečenstvo škody na tovare 

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar 
od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať 
s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. 

Článok VIII. 
Platnosť zmluvy 

1. Zmluva je platná od 1.1.2017 do 31.12.2017. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia. 

1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán ako aj otázky neupravené touto zmluvou sa 
správajú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
Zmluva sa vyhotoví v 2 rovnopisoch. Kupujúci aj predávajúci obdrží po 1 rovnopise. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasným a slobodným 
prejavom ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 

Článok X. 

Príloha č. 1: špecifikácia predmetu zmluvy. 

VJarovniciachdňa 09.01.2017 


