
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových 

výrobkoch 

podľa  § 409 Obchodného zákonníka 

 

                                             Čl.  I 

1.1.Predávajúci : 

Obchodné meno                        :  Roman Kováč 

Sídlo firmy                                   :  ul. J. Wolkera 2146/19 

                                                        052 01  Spišská Nová Ves 

IČO                                              : 41320981 

IČ DPH                                        : SK 1073288392 

Peňažný ústav                           : Slovenská sporiteľňa 

Telefón                                       : 0907 161 373 

 

1.2. Kupujúci : 

Obchodné meno organizácie  : Obec Iliašovce 

                                                      ŠJ pri Mš Iliašovce 

IČO                                             :  00329186 

DIČ                                             :  2020717710 

Štatutárny zástupca                 :  Mgr. Ladislav Grondžák 

 

 

Čl. II 

 
Predmet zmluvy 
 
Predmetom   zmluvy   je     dohoda   o dodávkach   čerstvého    mäsa     a mäsových  
výrobkov, 



Ako i ďalšie obchodné , fakturačné a  platobné podmienky v zmysle ustanovení 
$ 409 Obchodného zákonníka. 
 
Čl. III 
 
Dodacie Podmienky 
 
Predávajúci   sa    zaväzuje    dodávať     kupujúcemu  objednané  množstvo   –  a    
sortiment 
tovaru podľa objednávok / telefonicky najneskôr 24 hod. vopred /v dňoch pondelok 
,streda , piatok 
v týždni. Tovar bude   spĺňať'   hygienické ,   zdravotné,    estetické   a senzorické     
normy. 
Dodávky   tovaru   budú   uskutočnené  v cenách   podľa   cenníkov platných  v  čase    
dodávky, 
pričom pri každej zmene ceny tovaru bude kupujúci vopred upozornený. 
 
Čl. IV 
 
Platobné podmienky 
 
Kupujúci   uhradí   cenu   predmetu   plnenia   formou    bankového    prevodu   na    
účet 
predávajúceho     0520931036/0900    Slovenskej  sporiteľne  , a to   na   základe 
vystavenej   faktúry    /daňového dokladu /.    Splatnosť   faktúry    je    10 dni    od   
jej 
vystavenia.  V prípade omeškania  platby kupujúceho , môže predávajúci  fakturovať   
penále 
vo výške 0.5 %  za každý deň omeškania. 
 
Čl. V 
 
Akosť tovaru a reklamácie 
 
Predávajúci prehlasuje , že  predávaný  tovar  zodpovedá  akosťou   príslušným  
STN . 
Všetky oprávnené reklamácie budú riešené  priamo medzi predávajúcim a kupujúcim 
. 
Reklamáciu tovaru možno uplatniť ihneď pri preberaní tovaru zápisom do dodacieho 
listu . 
Potvrdením dodacieho listu prechádza zodpovednosť za spôsobené škody na tovare 
z predávajúceho na kupujúceho . 
 
ČI. VI 
 
Záverečné ustanovenia 
 
Táto zmluva  sa  uzatvára  na  dobu   od 01.01.2015   do    31.12.2015    a  
nadobúda 
právoplatnosť   dňom   podpisu  zmluvy.   Zmluvu možno   zrušiť      jednomesačnou 



výpovednou lehotou , ktorá začne plynúť   prvým dňom  nasledujúceho      mesiaca 
po dni,  keď   druhej   zmluvnej   strane bola  táto  písomná  výpoveď      doručená . 
Zmluvné strany  uzatvárajú   zmluvu   dobrovoľne,   slobodne     a       vážne. 
Obsah   zmluvy   je    im    zrozumiteľný      a   svojimi    podpismi                 
potvrdzujú 
jej     platnosť   a    účinnosť . 
 

 

 

Predávajúci   :                                                                                          Kupujúci  : 

 

Spišská Nová Ves 19.12.2014      

 

 

 

 

 

 


