
KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 409 a nasl.v spojení s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Odberateľ: názov: Základná škola, Jarovnice 192 
IČO: 36158119 
DIČ: 2021383518 
sídlo: Jarovnice 192, 08263 Jarovnice 
peňažný ústav: VÚB, a.s číslo účtu: 1690724851/0200 

Dodávateľ: názov: Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach 
IČO: 00200522 
DIČ: 2020524671 
sídlo: Jarovnice 507, 08263 Jarovnice 
peňažný ústav: UniCredit Bank, a.s. číslo účtu: 6610765016/1111 

čl. 1 Predmet zmluvy 

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

uvedenej v prílohe 5.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

čl. 2 Kúpna cena 

1. Zmluvné strany dohodou určili kúpnu cenu predmetu zmluvy podľa článku 1. Tejto 
kúpnej zmluvy ( viď. príloha č.l) bez 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. 

čl. 3 Miesto a čas plnenia 

1. Miestom plnenia sú objekty PD so sídlom v Jarovniciach, 08263 Jarovnice 507 
2. Čas plnenia - v deň nasledujúci po prijatí objednávky. 

čl. 4 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. 



čl. 5 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 predávajúceho 
v jeho banke. 

3. V prípade omeškania kupujúceho splatením 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. 

čl. 6 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. 

čl. 7 Nebezpečenstvo škody na tovare 

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

čl. 8 Platnosť zmluvy 

1. Zmluva je platná od 1.1.2020 do 31.12.2024. 



čl. 9 Záverečné ustanovenia 

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

2. 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. 

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. 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 

čl. 10 

Príloha č. 1 : špecifikácia predmetu zmluvy. 

V Jarovniciach, dňa 3.1.2020 V Jarovniciach, 31.12.2019 



Pekáreň PD Jarovnice. 

Zoznam výrobkov - aktualizácia Júl 2020. 
Platí od 1.7.2020. 

P.č 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

14. 

18. 

EAN 

8585026517142 

8588004524040 

8585026526632 

8588004524019 

8585026554628 

8588004524026 

8585026511874 

8588004524033 

8585026558602 

8588004524088 

8588004524071 

8588004524095 

8588004524101 

8588004524057 

Názov tovaru 

Chlieb pšen.biely 850g 

Chlieb pšen.biely kraj.850g 

Chlieb pšen.raž.čierny 850g 

Chlieb pšen.raž.čierny kraj.850g 

Chlieb pšen.raž.goralský 850g 

Chlieb pšen.raž.goralský kraj. 850g 

Chlieb slnečnicový 500g 

Chlieb slnečnicový kraj. 500g 

Chlieb pšen.raž.Dlháň 800g 

Chlieb pšen.raž.Dlháň kraj. 405g 

1/2 Chlieb pšen.raž.čierny kraj. 425g 

Chlieb pšen.raž.čierny bochník kraj. 425g 

Chlieb trhanec cereálny kraj.500g 

Bábovka 

Reg.č.dod. 

1 

111 

2 

112 

3 

113 

4 

114 

22 

222 

12 

122 

131 

61 

Nákupná cena bez DPH 

0,95 € 

1,00 € 

0,95 € 

1,00 € 

0,95 € 

1,00 € 

0,69 € 

0,79 € 

0,95 € 

0,55 € 

0,57 € 

0,57 € 

1,05 € 

0,99 € 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

20% 

s DPH 

1,05 

1,10 

1,05 

1,10 

1,05 

1,10 

0,76 

0,87 

1,05 

0,61 

0,65 

0,65 

1,16 

1,19 


