
 

 

KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

Predávajúci:  FBR s.r.o 
                       v zastúpení. Ing. Štefan Fetyko 

   IČO:   50627708  

   DIČ:   2120414571                    

   sídlo:   Ľ.Kossutha 582/58, 077 01 Kráľovský Chlmec  

                       peňažný ústav:   VÚB- Banka  číslo účtu: SK55 0200 000 000 381 152 6851 

 

Kupujúci:  Obec BREHOV  
                     v zastúpení. : Marek Balog- starosta obce 

 IČO:   00331376  

 DIČ:   2020773326                    

 sídlo:   Hlavná 1/57, 076 05 Brehov  

                     peňažný ústav:   VUB – Banka , číslo účtu: SK03 0200 0000 0000 1102 4622 

  

 

čl. 1 Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je predaj mäsa a mäsových výrobkov priebežne, podľa požiadaviek 

kupujúceho. 

2. Požiadavky kupujúceho musia byť predávajúcemu nahlásené min. 24 hod. pred termínom 

dodávky. 

3. Predávajúci zodpovedá za kvalitu mäsa a mäsových výrobkov, ktorá musí byť v súlade 

s platnými predpismi, t.j . chladené mäso domácich kopytníkov sa skladuje pi teplote               

0 až 5 º C pričom vnútorná teplota mäsa môže byť najviac 7 º C pri bravčovom mäse, najviac 

3 º C pri jedlých jatočných produktoch. 

4. Predávajúci zabezpečí rozvoz tovaru v rámci hygienických predpisov. 

5. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať na dojednanom mieste a za prevzatý tovar 

uhradiť dohodnutú cenu na základe tovarovej faktúry. 

 

 

čl. 2 Dodacie podmienky 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar priebežne, podľa písomne alebo 

telefonicky uplatnených požiadaviek, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu 

objednaného množstva v závislosti na nákupe suroviny a svojich kapacitných možností. 

2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu tovaru alebo najneskôr do 24 hodín po prevzatí 

tovaru. 

 

 

čl. 3 Cena dodávky 

 

Zmluvné strany sa dohodli na predajných cenách uvedených v cenníku, ktorý tvorí prílohu 

tejto zmluvy. V prípade zmien je predávajúci povinný zaslať upravený ponukový cenník 

kupujúcemu min. 3 dni pred nadobudnutím platnosti. 

 



 

 

čl. 4 Platobné podmienky 

 

Zmluvné strany sa dohodli na platbe prevodným príkazom za dodaný tovar, na základe 

tovarovej faktúry vystavenej dodávateľom. Doba splatnosti faktúr je 14 dní. 

 

 

čl. 5 porušenie zmluvy 

 

1. Zmluvné strany za porušenie zmluvy považujú hlavne:  

- neplnenie objednávok predávajúceho v požadovanom termíne a sortimente 

- nedodržanie doby splatnosti kupujúcim. 

2. Ak kupujúci neuhradí faktúru v zmysle čl.4. tejto zmluvy v dobe splatnosti, predávajúci 

môže dočasne prestať s plnením tejto zmluvy až do uhradenia dlžnej sumy. 

 

 

čl. 6 Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje  písomnej forme, v dvoch vyhotoveniach a akákoľvek zmena, 

môže byť urobená len písomnou formou ako dodatok tejto zmluvy podpísaná oboma 

zmluvnými stranami. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú platnú od 01.10.2019 do 30.06.2020, s možnosťou 

výpovede v 1- mesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť od 1. dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede. 

3. Zmluvné strany ároveň prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s obsahom jednotlivých bodov 

súhlasia ň, rozumejú jej, uzatvárajú ju slobodne, čo potvrdzujú svojím podpisom, a že táto 

zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 

4. ďalšie vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

 

 

 

V Brehove, dňa 01.10.2019 

 

 

 

 

 

 

…………………………………    …………………………………. 

predávajúci                          kupujúci 

  


