
KÚPNA ZMLUVA Č
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a naši. Obchodného zákonníka

Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Registrácia:
IČO:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:
tel./fax:
E-mail:

Kupujúci:
obchodné meno:
adresa (sídlo):
fakturačná adresa
IČO:
DIČ:
IČDPH:
zapísaný:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Tel/fax :
E-mail :
zastúpený :
pracovná pozícia ;

Článok I.
Zmluvné strany

Agro Branisko, s.r.o.
Široké 495, 082 37 Široké
Zapísaný v OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 26369/P
46 763 538
SK2023560979
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK28 1111 0000 0011 8211 6008
Ing. Veronika Šofranková, MBA - konateľka
+421905646449
obchod@agrobranisko.sk *,-,i,violu

záznamu:

Prílohy:

číslo spisu:

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je určenie práv a povinností zmluvných strán pri uzatváraní kúpnych zmlúv a dojednanie dodacích,
fakturačných, platobných podmienok, podľa ktorých sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar špecifikovaný
v prílohe č.l, a to na základe jednotlivých objednávok kupujúceho.

2. Predmetom tejto zmluvy je aj stanovenie podmienok evidencie a obehu obalov.

Článok III.
Dodávka tovaru

1. Predávajúci realizuje dodávku tovaru na základe objednávky kupujúceho prostredníctvom obchodného zástupcu
predávajúceho alebo na základe objednávky vystavenej iným spôsobom - (písomná, telefonická, faxová, e-mailová
forma). Predávajúci potvrdí objednávku ihneď alebo najneskôr do 3 pracovných dní od jej doručenia.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na vlastné náklady v lehote 3 pracovných dní od doručenia objednávky, v množstve
uvedenom na objednávke, v čase a na miesto, dohodnuté s kupujúcim.
Súčasťou každej dodávky je dodací list, ktorý obsahuje :

obchodné meno, IČO a sídlo predávajúceho a kupujúceho, miesto určenia dodávky kupujúcemu
číslo objednávky,
názov a jednotku množstva tovaru ,
cena za jednotku bez DPH,
cena za dodané množstvo tovaru bez DPH,
sadzba DPH, DPH celkom,
zľavy v %
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3. Ak kupujúci využije na odvoz tovaru vlastnú dopravu, dodávka sa považuje za splnenú odovzdaním tovaru a potvrdením

dodacieho listu na dohodnutom mieste odberu alebo na rampe predávajúceho; tak ako je to stanovené v doložke EXW -
Ex Works (podľa platného znenia INCOTERMS 2000)

4. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a dodací list potvrdiť, pokiaľ bude tovar dodaný v celom rozsahu podľa
objednávky a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar. Ak kupujúci prijme čiastočné plnenie, je povinný
zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za čiastkovo dodaný tovar.

5. Ak kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať bez udania dôvodu, predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu
čiastku vo výške nákladov súvisiacich s nerealizovanou objednávkou.

6. Nebezpečenstvo škody formou poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru
v dohodnutom mieste odberu alebo odovzdaním tovaru dopravcovi kupujúceho.

Článok IV.
Cena za tovar a platobné podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutých cenách, platných podľa cenníka v deň vystavenia daňového dokladu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví kupujúcemu za každú samostatne potvrdenú objednávku účtovný

doklad-faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je dodací list, potvrdený kupujúcim.
3. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť kupujúcemu faktúru okamžite pri odbere tovaru.
4. Cenník dodávaného tovaru tvorí neoddeliteľnú prílohu č.l tejto zmluvy.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť cenník podľa vývoja cien základných surovín a ostatných náležitostí, potrebných

na výrobu. Túto skutočnosť však musí kupujúcemu oznámiť.
6. Doplnky alebo zmeny obchodných podmienok, oznámené predávajúcim prostredníctvom písomného oznámenia sa

považujú kupujúcim za schválené, ak kupujúci voči nim nepodá námietku do 7 dní od oznámenia. Ak by v prípade
námietky nedošlo v priebehu ďalších 14 dní medzi stranami k dohode, bude sa považovať zmluvný vzťah po uplynutí
tejto dvojtýždňovej lehoty za ukončený.

7. Platobné podmienky a výška poskytovaných zliav sú riešené samostatnou prílohou č. 2 k tejto zmluve.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci dodrží lehotu splatnosti faktúry. Kupujúci sa zaväzuje, že v deň splatnosti faktúry

bude fakturovaná suma pripísaná na účet predávajúceho.
9. Predávajúci je povinný v čo najkratšej lehote písomne oznámiť kupujúcemu zmenu svojho bankového účtu, a to

overenou fotokópiou potvrdenia príslušnej banky o zriadení účtu.
10. Ak kupujúci je V omeškaní s úhradou faktúr, je predávajúci oprávnený pozastaviť dodávky tovaru do doby, pokiaľ

kupujúci finančne vysporiada svoje záväzky, alebo pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
11. Ak majú zmluvné strany vzájomne dojednanú výšku pohľadávok (úverový limit) a kupujúci prevýši spoločne dojednanú

výšku pohľadávok (úverový limit), je predávajúci oprávnený pozastaviť dodávky tovaru a požadovať finančné
vysporiadanie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Výšku úverového limitu upravuje samostatná príloha č 2.

12. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar.
13. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že za účelom výkonu práva predávajúceho na splnenie záväzku spôsobom uvedeným

v bode 2. a 5., je predávajúci oprávnený:
a. odobrať kupujúcemu jeho tovar alebo iné hnuteľné veci;
b. vstupovať do prevádzkarní, skladových a iných priestorov kupujúceho a použiť za tým účelom primerané

prostriedky (vrátane odstránenia prekážok);
c. Predávajúci je oprávnený odobrať kupujúcemu tovar a iné hnuteľné veci [bod S.písm.a)] podľa vlastného výberu.

Predávajúci je oprávnený odobrať kupujúcemu tovar a iné hnuteľné veci v takej hodnote, ktorá sa rovná súčtu
kúpnej ceny za dodaný tovar a príslušnej dane z pridanej hodnoty a ceny za nevrátené vratné obaly a nevrátené
europalety a príslušnej dane z pridanej hodnoty, s ktorej zaplatením je kupujúci v omeškaní, splatnej zmluvnej
pokuty za omeškanie (či. III bod 3.7). Vzhľadom na to, že odobratím tovaru alebo iných hnuteľných vecí sa iným
spôsobom plní primárne záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar a príslušnú daň z pridanej
hodnoty a cenu za nevrátené vratné obaly a nevrátené europalety a príslušnú daň z pridanej hodnoty a vzhľadom
na to, že úmyslom zmluvných strán je umožniť predávajúcemu následne sa čo najskôr uspokojiť predajom
odobratého tovaru alebo iných hnuteľných vecí, zmluvné strany sa dohodli, že hodnota odobratého tovaru alebo
iných hnuteľných vecí podľa predchádzajúcej vety sa určí vo výške zodpovedajúcej najnižšej cene, za akú sa takýto
alebo porovnateľný tovar alebo hnuteľné veci obvykle predávajú v čase odobratia, zníženej podľa okolností až o
30%. Pri určovaní hodnoty odobratého tovaru alebo iných hnuteľných vecí sa musí postupovať v súlade so
zásadami poctivého obchodného styku a tak, aby boli primerane chránené oprávnené záujmy oboch zmluvných
strán.

14. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť pri odoberaní tovaru a iných hnuteľných vecí predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť,
najmä predložiť mu požadované doklady vzťahujúce sa na odoberaný tovar alebo iné hnuteľné veci. Zmluvné strany sa
dohodli, že pokiaľ kupujúci nepredloží predávajúcemu doklady hodnoverne osvedčujúce, že odoberaný tovar alebo iné
hnuteľné veci sú vo vlastníctve tretích osôb, alebo ak z iných okolností (najmä v prípadoch, ak sa kupujúci odobratia
tovaru alebo iných hnuteľných vecí nezúčastní) vlastníctvo tretích osôb nevyplýva, má sa za to, že tovar a iné hnuteľné
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V prípade pochybností platí, že predávajúci odobral tovar alebo iné hnuteľné veci v dobrej viere, že sú vo vlastníctve
kupujúceho.

15. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že o odobratí tovaru spíšu zápisnicu, v ktorej uvedú najmä:
a. zoznam odobratého tovaru a iných hnuteľných vecí,
b. hodnotu odobratého tovaru a iných hnuteľných vecí určenú podľa bodu 8.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nepostúpi inému svoje pohľadávky voči predávajúcemu, bez predchádzajúceho
písomného súhlasu predávajúceho.

Článok V.
Akosť tovaru

1. Predávajúci prehlasuje, že dodávaný tovar zodpovedá platným normám akosti podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov a je označený v súlade s ustanoveniami Potravinového kódexu SR, zákona o potravinách, zákona o ochrane
spotrebiteľa a zákona o štátnom jazyku.

2. Predávajúci prehlasuje, že dodávaný tovar nemá právne vady a nie je zaťažený právami tretích osôb z priemyselného
alebo iného duševného vlastníctva.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý je viditeľne označený údajmi o dátume výroby a/alebo dátume
spotreby a/alebo dobe minimálnej trvanlivosti, ak to daný druh tovaru umožňuje. Informácia o dobe spotreby sa
nachádza na dodacom liste.

4. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar, ktorého doba najneskoršej spotreby musí byť minimálne 2/3 doby
trvanlivosti výrobkov.

Článok VI.
Reklamácie

1. Kupujúci je povinný reklamovať rozdiely v množstve ihneď po prevzatí tovaru alebo v kvalite ihneď po ich zistení. Pri
skrytých vadách má právo reklamovať tovar v termíne do ukončenia doby spotreby.

2. Predávajúci je povinný písomne alebo ústne informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, resp. o uznaní
reklamačného nároku najneskôr do 14 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim.

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predávajúci uznanú reklamáciu vysporiada výmenou za tovar bez vád alebo
dobropisom najneskôr do 28 dní od uznania reklamácie.

Článok VII.
Obaly

1. Predávajúci realizuje dodávky tovaru vo fakturačných obaloch (fľaše, prepravky, palety). Ceny obalov sú uvedené
v cenníku - prílohe č.l tejto zmluvy.

2. Množstvo obalov a ich ceny uvedie predávajúci na dodacom liste a faktúre pri dodávke tovaru kupujúcemu.
3. Obaly medzi predávajúcim a kupujúcim sa budú účtovať finančným rozdielom formou faktúry alebo dobropisu zo strany

predávajúceho.
4. Na výzvu predávajúceho je kupujúci povinný odsúhlasiť stav obalov podľa obalového konta.
5. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu obaly čisté a nepoškodené do výšky obalového konta.
6. V prípade ukončenia dodávok tovaru vo vratných obaloch je kupujúci oprávnený vykupovať od svojich odberateľov obaly

do 14 dní a predávajúci môže tieto prázdne obaly prevziať do 30 dní od uskutočnenia poslednej dodávky.

Článok VIII.
Obchodná spolupráca

1. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodní zástupcovia predávajúceho budú vykonávať objednávkový styk a zároveň
informovať kupujúceho o všetkých skutočnostiach, ktoré sú významné pre marketingovú stratégiu predávajúceho a ktoré
môžu ovplyvniť predajnosť dodávaného tovaru.

2. Predávajúci môže umiestňovať propagačné materiály po vzájomnej dohode s kupujúcim.

Článok IX.
Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
zrušenie, a vrátane sporov z jednotlivých kúpnych zmlúv uzavretých na základe tejto zmluvy, budú riešené pred
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných
právnych predpisov.

3. Zmluvné stranv sa zároveň dohodli, že o spore rozhodnú traja rozhodcovia určení podľa rokovacieho poriadku



4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa podrobia rozhodcovskému rozhodnutiu a jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany
záväzné.

Článok X.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť od 1.6.2018 a uzatvára sa na dobu 12 mesiacov.
2. Zmluva môže byť menená len písomnou formou podpísanou oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu dohodou alebo písomnou výpoveďou do 30 dní po doručení výpovede druhej

zmluvnej strane; pričom obidve zmluvné strany sú povinné najneskôr ku dňu ukončenia tohto zmluvného vzťahu
vysporiadať vzájomné pohľadávky a záväzky.

4. Ak dôjde k ukončeniu tohto zmluvného vzťahu inak ako výpoveďou, všetky nesplatné záväzky oboch zmluvných strán sa
stávajú splatnými dňom skončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zo zmluvných strán vstúpi do likvidácie, alebo bude na jej majetok vyhlásený
konkurz alebo bude konkurz zamietnutý pre nedostatok majetku úpadcu, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od
tejto zmluvy.

6. Všetky ostatné práva a povinnosti vzniknuté medzi zmluvnými stranami osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden krát pre predávajúceho a jeden krát pre kupujúceho.
8. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že zmluva zodpovedá ich pravej a slobodnej vôli, nebola uzavretá v tiesni

ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu v celorn
rozsahu porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Širokom dňa 28.5.2018

......... „
Predávajúci

Ing. Veronika Šofranková, MBA
konateľka

ujuci

Súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

1. cenník výrobkov
2. obchodné a dodacie podmienky
3. zriaďovacie listiny


