
KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

Zmluvné strany:

Predávajúcim:

Obchodné meno: FIERNO s.r.o.

Sídlo: Moyzesova 11, 986 01 Fiľakovo , Slovenská republika

Registrácia: Obchodný register na Okresnom súde Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 
28503/S
IČO: 48 280 640 
DIČ: 212 011 51 07
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Fiľakovo, č.ú.: 3548730053/0200 
Zastúpený: Erik Kelemen - konateľ

Norbert Kelemen - konateľ

(ďalej len „Predávajúci“)

a

Kupujúcim:

Obchodné meno: Mesto Fiľakovo

Sídlo: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo , Slovenská republika 

Prevádzka: Š J pri MŠ Štúrova 1 Fiľakovo

IČO: 00 316 075 
DIČ: 202 111 50 52

Zastúpený : Mgr. Attila Agócs PhD. - primátor mesta

(ďalej len „Kupujúci“)

uzatvárajú kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare“) v nasledovnom 
znení:

Článok I.



Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny a zemiakov 
(ďalej len „tovar“) a úprava vzájomných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim počas 
právnej záväznosti tejto zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje počas právnej záväznosti tejto zmluvy na základe osobitných 
objednávok dodávať tovar kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje odoberať tovar od predávajúceho 
a zaplatiť mu kúpnu cenu v zmysle a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Článok II.

Dodanie tovaru

1. Kupujúci je oprávnený každý jednotlivý odber zrealizovať na základe samostatnej objednávky 
a to objednaním tovaru na základe písomnej , e-mailovej alebo telefonickej objednávky s 
požiadavkou dodania tovaru v stanovenej lehote do prevádzky kupujúceho.

2. Predávajúci vystavý pri jednotlivom dodaní tovaru dodací list ktorý bude obsahovať 
minimálne tieto náležitosti:
a) presnú identifikáciu kupujúceho a predávajúceho tejto zmluvy;
b) presnú špecifikáciu dodaného tovaru.

3. Objednávka kupujúceho sa považuje za akceptovanú až okamihom:
a) písomného potvrdenia prijatia objednávky, potvrdenia prijatia e-mailovej objednávky , alebo 
na základe telefonickej objednávky
b) Predávajúci je povinný objednávku akceptovať v ten istý pracovný deň.

4. Kupujúci sa zaväzuje prevzatie tovaru a jeho riadne dodanie písomne potvrdiť na dodacom 
liste. Postup pri uplatňovaní reklamácií, ako aj zodpovednosť za vady sa riadia podľa 
Obchodného zákonníka.
5. Kupujúci sa zaväzuje, že jeho objednávka bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) presnú identifikáciu kupujúceho a predávajúceho tejto zmluvy;
b) presnú špecifikáciu objednávaného tovaru;
c) požadovaného balenia, množstva a kvality tovaru, špecifikácie presného dátumu a 
maximálneho času dodania a s uvedením osoby zodpovednej za prevzatie dodaného tovaru.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy bude prevádzka 
kupujúceho.
7. Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu iba objednaný tovar a v objednanej kvalite, 
balení a množstve. Predávajúci je povinný dodávať tovar zodpovedajúci platným normám SR.
8. Predávajúci zabezpečí zásobovanie objednaného tovaru minimálne raz týždenne a maximálne 
dvakrát týždenne.
9. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť pri jednotlivom dodaní tovaru dodací list, ktorý bude 
obsahovať minimálne tieto náležitosti:



a) presnú identifikáciu kupujúceho a predávajúceho tejto zmluvy;
b) presnú špecifikáciu dodaného tovaru.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia za dodaný tovar bude prebiehať na základe 
dodacích listov z jednotlivých objednávok vždy ku koncu kalendárneho mesiaca.
11. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť pri jednotlivom fakturačnom období faktúru, ktorá bude 
obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) presnú identifikáciu kupujúceho a predávajúceho tejto zmluvy;
b) celkovú sumu na úhradu faktúry na základe dodacích listov.
12. Zmluvné strany sa dohodli, na neuplatňovaní a nenárokovaní si zmluvnej pokuty.

Článok III.

Kúpna cena

1. V cene tovaru sú zahrnuté aj náklady na rozvoz tovaru.
2. Podrobná špecifikácia tovaru a cien je uvádzaná vždy v aktuálnom cenníku predávajúceho.
3. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú:
a) pripísaním na účet predávajúceho uvedenom na faktúre .
4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzná lehota splatnosti bude v každom jednotlivom prípade 
uvedená v jednotlivej faktúre.

Článok IV.

Právna záväznosť zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 2.9.2016 do 31.8.2017.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán;
b) odstúpením predávajúceho alebo kupujúceho od zmluvy;
c) výpoveďou zmluvy.
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ je kupujúci v omeškaní so 
zaplatením kúpnej ceny po dobu dlhšiu ako 30 dní.
4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ predávajúci neakceptuje objednávky 
a nedodrží termíny podľa článku II. ods.8.

Článok V.

Spoločné a záverečné ustanovenie



1. Túto zmluvu alebo podmienky v nej uvedené je možné meniť len na základe dohody 
zmluvných strán formou dodatku k zmluve.
2. Táto zmluva vzniká a nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva j e vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží jednu kópiu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú vážne a slobodne, že ich zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že zmluvu 
neuzavreli v tiesni ,ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle,že si zmluvu 
prečítali,porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné 
strany vyhlasujú, že sú oprávnení zaviazať sa k tomuto úkonu v celom jeho rozsahu.

Vo Fiľakove, dňa 10.08.2016

Vo Fiľakove, dňa

Kupujúci

Predávajúci


