
Kúpna zmluva 2018/08/01 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

 

dodávateľ:       obchodné meno:           Rudolf Pöhm-Pöhm&Göbl 

sídlo:                   Miroslavská 43, 044 25 Medzev 

zastúpený:                  Rudolf Pohm 

IČO:         32706235                             

DIČ / IČ DPH:      1020661202/ SK1020661202 

banka:        Slovenská sporiteľňa a.s. 

číslo účtu:        SK79 0900 0000 0000 8920 7832 

tel. č.:                   055 / 466 75 75 

                                      farmapohm@gmail.com 

                                   

  / ďalšom znení zmluvy ako predávajúci / 

 

odberateľ:  obchodné meno:        Športové Gymnázium v Košiciach  

                                sídlo:                          Trieda SNP 104 , 04011 Košice   

Štatutárny zástupca : PaedDr. Tatiana Švecová - riaditeľka školy              

IČO:                 521965         

DIČ                2020927920  

Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvy :  Irena Miščíková 

   

/ ďalšom znení zmluvy ako kupujúci / 

   

Článok I. 

Predmet  zmluvy 
 
Predávajúci  sa zaväzuje dodať kupujúcemu čerstvé slepačie vajcia  :  
 
Druh a veľkosť dodávaných vajec : vajcia triedy A veľkosť „M“ ( 53-63g ) 
 
Kupujúci  sa zaväzuje dodávku prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 
 
 
 

 
 

Článok II. 



Termín plnenia predmetu zmluvy 

 
1.Dodávka vajec sa uskutoční v jednotlivých sortimentoch a množstvách na základe 

písomnej, telefonickej , respektíve faxovej objednávky uplatnenej kupujúcim u 

predávajúceho najneskôr deň pred termínom pravidelnej objednávky .  

2.Termínom pravidelnej dodávky sa rozumejú dni : Utorok alebo Piatok . 

3. Minimálny jednorazový odber : 360 KS vajec .  

4. Po vzájomnej dohode je možné zrealizovať aj mimoriadne dodávky . 

5. Dodávky musia spĺňať jednotlivé kvalitatívne ukazovatele v zmysle platných 

noriem a kódexov SR . 

6.Reklamáciu kvality resp. množstva dodávaných vajec bude uplatňovaná telefonicky 

resp. faxom s nasledujúcou objednávkou .Riešenie reklamácie bude za účasti vodiča 

vozidla predávajúceho a zástupcu kupujúceho pri nasledujúcej objednávke .  

  

                                     

Článok III. 

Kúpna cena predmetu zmluvy 

 

Kupujúci sa dohodol s dodávateľom  na nasledovnej cene platnej pre obdobie : 

September 2018 – August 2019. 

 

vajcia triedy A veľkosť „M“ ( 53-63g ) 

 

Cena dodávky bez DPH :             EUR / ks   

DPH vo výške 20 % :                 EUR / ks  

Cena dodávky vrátane DPH :    EUR / ks  

 

Cena dodávky je vrátane dopravy do sídla odberateľa .  

 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

 

Predávajúci s kupujúcim  sa dohodli na týchto platobných podmienkach 

:1.Predávajúci vystaví kupujúcemu  pri každej jednotlivej dodávke dodací list a 



faktúru v dvoch  vyhotoveniach /1 x kópia, 1x originál/. Kupujúci  potvrdí prevzatie 

dodávky na jednom  originály faktúry pečiatkou a podpisom. 

2.Splatnosť faktúr bude 14 dní od dátumu vystavenia a faktúra bude obsahovať 

všetky  

náležitosti v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridane 

hodnoty v znení neskorších zmien a doplnkov. 

3. Kupujúci zaplatí vystavenú faktúru bezhotovostným prevodom na bankový účet  

predávajúce .  

 

Článok V. 

Ostatné zmluvné podmienky 

 

1. Predávajúci  a kupujúci vylučujú zodpovednosť za nesplnenie zmluvy spôsobené 

vyššou mocou ( nepredvídateľné udalosti , veterinárne zákazy a obmedzenia , 

živelné pohromy . 

2. Túto kúpnu zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov, 

ktoré  

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán.    

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom zverejnenia na internete . 

4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2019 , pričom je možné ju vypovedať 

obojstranne aj bez udania dôvodu . Výpovedná lehota je jeden mesiac od dátumu 

doručenia, pričom za doručenie sa považuje aj odoslanie faxom. 

5. Kúpna zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane jedno vyhotovenie.  

6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou resp. sporné prípady sa posudzujú 

podľa ustanovení Obchodného zákonníka.  

 

V Medzeve dňa : 31.08.2018  

 

 

   podpis kupujúceho                                             podpis predávajúceho 

 

  .......................................                                     ..................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


