
Kúpna zmluva  č. 13/2022 

 

„Mrazená hydina, mrazené ryby a mrazená zelenina“ 
 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

( ďalej len zmluva ) 

 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

 

Kupujúci      :     „BENEFIT“ Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová 

                           951 44 Ľudovítová 17 

                           Zastúpený : Mgr. Monika Palková- riaditeľka 

                           IČO :  00654159 

                           DIČ :  2021090115 

                           Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava 

                           Číslo účtu : SK6481800000007000310158 

                           ( ďalej len „ kupujúci“ ) 

 

a 

 

Predávajúci :     Gastro Diskont s.r.o. 

                          Stummerova 1054/49 

                          955 01  Topoľčany     

                          Zastúpený: p. Daniel Bobula 

    IČO: 50873695 

                          DIČ: 2120522525 

    IČ DPH: SK2120522525 

    Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka  

    č.: 43246/N 

    Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 

    IBAN: SK21 1100 0000 0029 4803  9937 

               SWIFT/BIC: TATRSKBX 

              Tel./e-mail: +421 904 190 863 / bobula@gastrodiskont.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok II. 

Preambula 

 

1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil výzvu na predkladanie ponúk na 

zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/ 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal 

predávajúci. 

 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy dodávať kupujúcemu chladenú hydinu, 

mrazené a hydinové výrobky - Slovenské potraviny (ďalej len „tovar“), v zmysle cenovej 

ponuky predávajúceho uvedenej v prílohe č. 1, v kvalite vyhovujúcej STN, EN a právnym 

predpisom platným v SR a zaväzuje sa na neho previesť vlastnícke právo k tomuto tovaru.  

 

2. Predávajúci sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy v súlade s výzvou  

a predloženou ponukou, realizovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť s výbave ním, ktoré si na tento účel zabezpečí.  

 

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný a skutočne dodaný tovar kúpnu cenu  podľa 

článku V tejto zmluvy. 

 

4. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažený právami tretích osôb.  

 

 

Článok IV. 

Všeobecné dodacie podmienky, miesto a doba plnenia 

 

1.  Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru. Predávajúci sa zaväzuje 

dodávať v lehote do 3 dní odo dňa prevzatia objednávky kupujúcim telefonicky, faxom 

alebo e-mailom, s určením druhu tovaru, miesta plnenia a množstva podľa potreby 

kupujúceho.  

 

2.  Miestom dodania tovaru je sklad „BENEFIT“ ZSS Ľudovítová  

  

3.  Predávajúci pri každej dodávke odovzdá kupujúcemu spolu s tovarom potvrdený dodací 

list, pričom na dodacom liste uvedie údaje o druhu, kvalite množstve a cene tovaru. 

Objednaný tovar bude dodaný po predložení dokladu totožnosti a podpise prevzatia tovaru 

splnomocnenou osobou na dodacom liste.  

 

4.  Kupujúci si vyhradzuje právo vykonávať kontroly množstva a kvality dodaného tovaru.  

 

5.  Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa 

kvalitatívne požiadavky.  

 

 

 



Článok V. 

Cena a platobné podmienky 

 

1.  Kupujúci zaplatí za dodaný tovar cenu spolu s DPH, podľa cenovej ponuky predávajúceho 

uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, obsahujúcej ceny podľa miesta dodania tovaru, ktorá 

mu bola predložená na základe výzvy na predloženie ponuky, v rámci verejného 

obstarávania a ktorú sa zaväzuje uhradiť riadne a včas, v súlade s ustanoveniami zmluvy.  

 

2.  Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

ktorou sa vykonáva Zákon o cenách, podľa výzvy a predloženej ponuky, ako cena 

maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy.  

Predpokladané množstvo na 12 mesiacov a cena tovaru za 12  mesiacov. 

 

Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH:  2639,50 

  Celková cena za predmet zákazky v € s DPH:   3167,40 

 Suma spolu za 12 mesiacov s DPH  slovom: tritisícstošesťdesiatsedem eur, štyridsať centov 

 

3.  Jednotková cena jednotlivých tovarov zahŕňa všetky náklady spojené s dodávkou tovaru, t. 

j. vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania.  

 

4.  Sadzba ceny DPH, uvedená v prílohe č. 1 vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto zmluvy. 

V prípade legislatívnej zmeny sadzby DPH, bude táto zmenená a fakturovaná v sadzbe 

platnej v čase dodania tovaru.  

 

5.  Predávajúci sa nemôže domáhať uskutočnenia dodávok tovaru v predpokladanom množstve 

podľa prílohy č. 1. Kupujúci je oprávnený upraviť toto predpokladané množstvo tovaru 

podľa svojich skutočných potrieb alebo finančných možností. Zmluvné strany sa dohodli, 

že predávajúci si neuplatní náhradu škody voči kupujúcemu z titulu ušlého zisku v prípade, 

ak tento nedodrží predpokladané množstvá uvedené v prílohe č. 1. tejto zmluvy.  

 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1.  Kupujúci neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. Predmet zmluvy 

bude hradený z rozpočtových prostriedkov kupujúceho. Kupujúci zaplatí predávajúcemu 

kúpnu cenu za predmet zmluvy podľa článku V tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim. Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom na bankový účet 

predávajúceho. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia kupujúcemu.  

 

2.  Fakturácia sa vykoná po splnení dodávky predmetu zmluvy, po odovzdaní a prevzatí tovaru, 

spolu s dodacím listom potvrdeným oboma zmluvnými stranami, ktorý bude tvoriť prílohu 

faktúry. Faktúra sa vystaví na adresu kupujúceho.  

 

3.  Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: označenie faktúry 

a jej číslo, názov a sídlo zmluvných strán, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo zmluvy, druh dodaného 

tovaru a deň dodania tovaru (dátum zdaniteľného plnenia), deň vystavenia a odoslania 



faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie bankového spojenia predávajúceho a číslo účtu, 

množstvo a cenu tovaru, fakturovanú čiastku, pečiatku a podpis oprávnenej osoby.  

 

4.  Kupujúci je oprávnený faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť predávajúcemu v prípade, že 

neobsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti daňového dokladu za účelom jej doplnenia 

alebo opravy. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry neplynie, kupujúci nie je v 

omeškaní s platbou, až do momentu doručenia doplnenej alebo opravenej faktúry 

kupujúcemu.  

 

 Článok VII. 

Zodpovednosť za vady, záruka kvality 

 

1. Kupujúci zodpovedá za riadne prevzatie tovaru, pričom reklamácia zjavných vád tovaru 

alebo balenia musí byť uplatnená ihneď pri preberaní tohto tovaru. Reklamácia 

eventuálnych skrytých vád bude po predložení reklamovaného tovaru a zápise o zistení vád 

tovaru vyhotovená bezprostredne po ich zistení a odsúhlasení reklamácie predávajúcim, 

riešená výmenou reklamovaného tovaru. 

 

2. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru v rozsahu doby spotreby výrobku vyznačenej 

na jeho obale, Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho podpísaním 

preberacieho dokladu kupujúcim.  

       

 

 

Článok VIII. 

Porušenie zmluvy a sankcie 

 

 

1.  V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ceny je predávajúci oprávnený účtovať 

kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň 

omeškania.  

 

2.  V prípade omeškania predávajúceho s dodaním objednaného tovaru je kupujúci oprávnený 

účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za 

každý aj začatý deň omeškania.  

 

3.  Právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nie je vznikom 

nárokov podľa vyššie uvedeného, dotknuté.  

 

4.  Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 344 Obchodného zákonníka pokladajú za 

podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy:  

 a) nedodržanie kúpnej ceny podľa článku V tejto zmluvy,  

 b) nedodržanie doby plnenia podľa článku V tejto zmluvy.  

 V ostatnom sa má za to, že porušenie zmluvy nie je podstatné. 

 

 

 

 

 



Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

  

1.   Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, pričom je rozhodujúci deň, 

kedy zmluvu podpísala posledná zmluvná strana, účinná nasledujúci deň po dni zverejnenia 

na webovej stránke kupujúceho a v centrálnom registri zmlúv. 

 

2.  Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných 

dodatkov. 

 

3.  Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

 

4.  Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

 

5.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – cenová ponuka. 

 

6.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

 

7.  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

8.   Táto zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu. 

 

9.   Zmluva zaniká: 

      a) automaticky následkom skutočnosti, ktorá nastane skôr: uplynutím doby, na ktorú bola 

uzatvorená alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v Článku V. ods. 2 tejto 

zmluvy.    

      b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je 2 mesiace 

a začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená.   

 

  

  

 

V Ľudovítovej, dňa : 09.06.2022                                            V Topoľčanoch, dňa:  09.06.2022 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––                                                    –––––––––––––––––– 

            Kupujúci:                                                                          Predávajúci:  

„BENEFIT“ ZSS  Ľudovítová                                               Gastro Diskont s.r.o.       

       Mgr. Monika Palková                                                         Daniel Bobula                    

          riaditeľka ZSS                                                              konateľ spoločnosti             

 

 



 

 

 

Príloha č. 1 - Tabuľka 

 

Mrazené výrobky 

     Cena v € 

P.č. 

 

Názov tovaru Balenie 

v 

gramoch 

M.J Počet 

M.J 

Cena 

za M.J 

bez 

DPH 

Cena 

spolu 

bez 

DPH 

DPH 

20 % 

Celková 

suma s  

DPH 

1. Zelenina mrazená 

zmes 

2500 ks 390 3,2 1248 249,6 1497,6 

2. Tekvica mrazená 2500 kg 20 3,70 74 14,8 88,8 

3. Kel mrazený 1000 kg 20 1,9 38 7,6 45,6 

4. Brokolica 

mrazená 

2500 ks 100 2,9 290 58 348 

5. Pór mrazený 1000 kg 10 0,75 7,5 1,5 9 

6. Špenát mrazený 2500 ks 50 3,5 175 35 210 

7. Rybie filé 

mrazené 

1000 kg 40 6,5 260 52 312 

8. Nanuk 

smotanový  

120  ks 150 1 150 30 180 

9. Korneto /nanuk/ 120  ks 150 0,9 135 27 162 

10. Čínska zelen. 

zmes mrazená 

1000 ks 150 0,7 105 21 126 

11. Nanuk 

smotanový 

ovocný 

120 ks 150 0,7 105 21 126 

12. Tvarohové knedle 

jahodové 

2000 ks 20 2,6 52 10,4 62,4 

 Spolu - - - 28,35 2639,50 527,9 3167,40 

 

                                     

 


