
KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka 

medzi 

 

 

Kupujúcim:   Obec Raslavice 

so sídlom:   Hlavná 154, 08641 Raslavice 

zastúpeným:     Rakoš Marek 

bankové spojenie:  SK 38 0200 0000 0016 0322 2053 

IČO:    00322521   

DIČ     2020624606 

 

a 

 

 

Predávajúcim:  MILK-AGRO, spol. s r.o. 

so sídlom:   Čapajevova 36, 080 46 Prešov 

zastúpeným:   Ing. Jozef Kundrát – riaditeľ spoločnosti 

bankové spojenie:   SK47 7500 0080 1001 1331 0013 

IČO:    17147780 

DIČ    SK2020518962 

 

zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v Prešov, oddiel Sro vložka č. 309/P 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu potraviny pre Materská škola – školská jedáleň                             

Raslavice v množstve a predpokladanom rozsahu podľa zoznamu z predloženej ponuky vo 

verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.  

 

Zloženie predmetu zmluvy je orientačné, založené na základe skutočnej spotreby v minulom 

roku – objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny jednotlivých počtov na základe skutočnej 

prevádzkovej potreby. Zoznam obsahuje len významné položky, objednávateľ si vyhradzuje 

právo objedať aj tovar, ktorý nie je uvedený na zozname. 

 

 

II. 

Plnenie zmluvy a cena 

 

Predmet zákazky bude dodávaný priebežne, na základe čiastkových objednávok objednávateľa. 

Objednávky sa budú uskutočňovať e-mailom alebo telefonicky. Lehota dodania je 2 pracovné 

dni odo dňa objednania. Cena musí zodpovedať cenám predloženým v súťažnej ponuke. 

V prípade zmeny cien sa pristúpi k individuálnemu rokovaniu o cene, kde sa bude prihliadať 

na zmeny cien podľa údajov zverejnených na stránke http://www.apa.sk/index.php?navID=629 

– cenové prehľady na stránke pôdohospodárskej platobnej agentúry.  

 

 

 

http://www.apa.sk/index.php?navID=629


III. 

Čas plnenia a prevzatie tovaru 

 

Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar uvedený v čl. l tejto zmluvy počas 

školského roka 2021/2022, t.j. od 24.09.2021 do 31.08.2022. Kupujúci je povinný na 

požiadanie predávajúceho písomne potvrdiť prevzatie tovaru. Predávajúci môže dodať tovar 

pred dohodnutým časom len s výslovným písomným súhlasom kupujúceho. 

 

 

IV. 

Miesto plnenia 

 

Miestom plnenia:  Materská škola – školská jedáleň, Toplianska 152,  Raslavice,  

Materská škola – školská jedáleň, Alejová 504, Raslavice.  

   

 

V. 

Platobné podmienky 

 

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho 

záväzku. Platba bude uskutočnená na základe predávajúceho faktúry. Faktúra musí obsahovať 

náležitosti podľa platných právnych predpisov. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu 

najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

 

 

VI. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 

 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. 

 

 

VII. 

Zodpovednosť za vady tovaru 

 

Pre zmluvné strany budú platiť ustanovenia § 422 a násl. Obchodného zákonníka, ktoré 

upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Vady predmetu plnenia musí kupujúci reklamovať 

písomne u predávajúceho v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia. Pri predávanom tovare, na ktorý 

predávajúci poskytuje záruku, kupujúci je povinný vady reklamovať do 14 dní od ich zistenia, 

najneskôr do konca záručnej lehoty.  

 

 

VIII. 

Obaly a balenie 

 

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 

prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. Kupujúci je povinný na zjavné 

porušenie obalov upozorniť predávajúceho na mieste a spísať o tom zápisnicu. 

 

 

 



IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len vzájomnou dohodou zmluvných strán písomnou 

formou. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej 

zverejnení podľa osobitných predpisov. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 

každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

 

Príloha 1: predložená ponuka verejného obstarávania 

 

V Raslaviciach, dňa 24.09.2021 

 

 

 

...........................................................   ........................................................ 

          kupujúci        predávajúci 


