
Kúpna zmluva č. 03/2012 
 

 

1. Názov : POZANA MÄSO s.r.o. 

Adresa a sídlo: Pribinova 176, 960 01 ZVOLEN 

V zastúpení: Jozef Gostík, konateľ spoločnosti  

IČO: 36059056 

DIČ:2020065388 

IČ DPH: SK2020065388  

Bank.spoj. : ČSOB a.s. Zvolen  

Č.účtu:   

(ďalej ako predávajúci) 
 

a 

 

 

2. Názov: Psychiatrická liečebňa Sučany 

Adresa a sídlo : 038 52 Sučany, Hradiská 20 

V zastúpení: MUDr. Ľubomír Strelka - riaditeľ 

IČO: 17335612 

DIČ:2020598888  

IČ DPH: SK 2020598888  

Bank.spoj.: Štátna pokladnica  

Č.účtu :   

(ďalej len kupujúci) 
 

 

uzatvárajú túto zmluvu za nasledujúcich podmienok: 
 

 

Čl.1.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy medzi zmluvnými stranami je predaj a kúpa mäsa a mäsových 

výrobkov v I. triede akosti (presná špecifikácia je prílohou tejto zmluvy v súlade 

s výsledkami e-aukcie). 
 

 

 

Čl.2 

Miesto a termín plnenia dodávky 
 

1. Predmet zmluvy bude dodaný na adresu kupujúceho Psychiatrická liečebňa Sučany, 

Hradiská 20, 038 52 Sučany v súlade a v termínoch podľa objednávky kupujúceho. 



Čl. 3  

Spôsob plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy zabezpečí v množstve, kvalite a podľa druhu 

špecifikovaného v súťažných podkladoch a uvedeného v prílohe kúpnej zmluvy. 

2. Dodanie a prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste podpisom a pečiatkou. 
 

 

 

Čl.4 

Kúpna cena platobné podmienky 

1. Kúpna cena je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR 

SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a ako výsledok verejného 

obstarávania. 

2. Cena za splnenie predmetu zmluvy , uvedeného v čl.1 28 832,1500 bez DPH v € 

(slovom dvadsaťosemtisícosemstotridsaťdva 1500/1000), cena DPH v € 5 766,4300 

(slovom päťtisícsedemstošesťdesiatšesť 4300/1000), cena spolu s DPH v € 34 598,5800 

(slovom tridsaťštyritisícpäťstodeväťdesiatosem 5800/1000). 

3. Zmluvná cena uvedená je maximálnou vrátane všetkých nákladov spojených s 

dodávkou predmetu zmluvy do miesta určenia. 

4. Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy kupujúcemu dodať podľa podmienok tejto 

zmluvy a kupujúci sa zaväzuje za tovar zaplatiť. 

5. Kupujúci uhradí kúpnu cenu v € na základe faktúry, ktorá bude vyhotovená po dodaní 

predmetu zmluvy so splatnosťou 21 dní. 

6. Záväzok kupujúceho zaplatiť je splatný dňom pripísania dlžnej sumy na účet 

predávajúceho. 

7. V prípade nárastu cien vstupných surovín, t.j. mäsa o viac ako 5% predávajúci je 

oprávnený zmeniť platný cenník o príslušné percento. O tejto skutočnosti je povinný 

informovať kupujúceho 1 mesiac vopred. 
 

 

 

Čl.5 

Záručné a reklamačné podmienky 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto 

zmluvou a výsledkom verejného obstarávania. 

2. Prechod rizika za prípadné škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom 

odovzdania a prevzatia tovaru. 

3. Zodpovednosť za vady sa bude riešiť v zmysle príslušných ustanovení § 422-442 

Obchodného zákonníka. 



Čl.6 

Porušenie zmluvných povinností 

1. V prípade omeškania sa kupujúceho s dohodnutým termínom platby uvedenom v čl.4 

tejto kúpnej zmluvy, môže si predávajúci uplatniť úrok z omeškania 0,02% za každý 

deň omeškania. 

2. V prípade, že predávajúci nedodrží uvedený čas plnenia uvedený v čl.2 tejto kúpnej 

zmluvy, môže si kupujúci uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02% z ceny 

nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 
 

Čl.7 

Zrušenie zmluvy 

1. Týmto nie je dotknuté právo účastníkov ukončiť zmluvný vzťah dohodou k určitému 

dátumu, kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov. 

2. Kupujúci v prípade nedodržania dohodnutého termínu plnenia zo strany predávajúceho 

môže odstúpiť od zmluvy. 

3. V prípade, že nedôjde k písomnej dohode o zmene ceny, môže ktorákoľvek zmluvná strana 

od zmluvy odstúpiť. 

4. Zmluvu je možné vypovedať vo výpovednej lehote 1 mesiac, ktorá začína plynúť dňom jej 

doručenia. 
 

Čl.8 

Záverečné a ostatné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom je podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva sa uzatvára na 

dobu určitú 12 mesiacov. 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov s 

odvolaním sa na ustanovenia tejto zmluvy. 

3. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa primerane riadia príslušnými ustanoveniami 

platného Obchodného zákonníka. 

4. Prípadné vzniknuté spory spojené s kúpnou zmluvou budú zmluvné strany riešiť cestou 

štatutárnych zástupcov, t.j. predávajúceho a kupujúceho. V prípade nedosiahnutia dohody 

na tejto úrovni, sú príslušné na prejednanie súdy SR. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, majúcich platnosť originálu, z 

ktorých predávajúci obdrží jedno vyhotovenie a kupujúci tri vyhotovenia. 

Vo Zvolene dňa 06.11.2012 V Sučanoch dňa 20.11.2012 

 

Za kupujúceho

 

 

 

 

Príloha č.1 Cenová ponuka predmetu zákazky - Mäso a mäsové výrobky 



Vo Zvolene 6.11.2012 štatutárny zástupca 

Názov tovaru M.J. Množstvo DPH 

Jednot. 

Cena bez 

DPH eur 

Cena 

spolu bez 

DPH 

Cena spolu 
 
s DPH EUR 

Bravčové plece bez kosti kg 1700 20% 2,88 4896,00 5875,20 

Bravčové stehno bez kosti kg 500 20% 3,14 1570,00 1884,00 

Bravčové stehno údené kg 61 20% 3,09 188,49 226,19 

Bravčové karé kg 800 20% 3,15 2520,00 3024,00 

Bravčová krkovička kg 10 20% 2,72 27,20 32,64 

Bravčové karé údené kg 114 20% 3,1 353,40 424,08 

Bravčová pečeň kg 10 20% 0,85 8,50 10,20 

Bravčové srdcia kg 122 20% 0,75 91,50 109,80 

Bravčový bôčik kg 91 20% 2,15 195,65 234,78 

Hovädzie stehno bez kosti kg 705 20% 5 3525,00 4230,00 

Hovädzie plece bez kosti kg 1600 20% 4,35 6960,00 8352,00 

Cesnaková klobása kg 900 20% 1,49 1341,00 1609,20 

Párky chudé kg 13 20% 1,20 15,60 18,72 

Párky diétne kg 98 20% 0,95 93,10 111,72 

Párky ostré kg 50 20% 3,02 151,00 181,20 

Domáca klobása kg 136 20% 2,80 380,80 456,96 

Škvarky kg 50 20% 2,55 127,50 153,00 

Šunka kg 325 20% 2,90 942,50 1131,00 

Saláma diétna kg 900 20% 1,18 1062,00 1274,40 

Saláma šunková kg 10 20% 2,99 29,90 35,88 

Tlačenka kg 147 20% 2,50 367,50 441,00 

Jaternica kg 200 20% 2,30 460,00 552,00 

Saláma suchá kg 380 20% 4,20 1596,00 1915,20 

Saláma kápiová kg 71 20% 1,80 127,80 153,36 

Slanina kg 323 20% 2,60 839,80 1007,76 

Pečeňovky kg 350 20% 1,89 661,50 793,80 

Pečeňový syr kg 127 20% 1,83 232,41 278,89 

Debrecínska šunka kg 17 20% 4,00 68,00 81,60 

Cena celkom     28832,15 34598,58 

B1 - Opis predmetu zákazky 


