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Kúpna zmluva číslo 10/2018 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

 

predávajúcim: obchodné meno: VAMEX, a.s., Košice 

sídlo:   Lubina 1, 040 12 Košice 

zastúpená:             Zuzana Gumánová predseda predstavenstva 

           MVDr.Eva Ötvösová člen predstavenstva 

IČO:   36 200 514                             

DIČ / IČ DPH: SK 2020052969 

zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., 

v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 1144/V. 

Banka:   VÚB,a.s. 

číslo účtu:  SK30 0200 0000 0035 3149 3151 

tel. č.:   055 / 783 60 11 

fax:   055 / 783 60 95 

a 

kupujúcim:  obchodné meno:  Športové gymnázium 

   sídlo:   Trieda SNP 104, 040 11 Košice  

IČO:               00521965 

DIČ / IČ DPH: SK 2020927920 
 

 

Článok I. 

Predmet plnenia 

1.1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu potravinársky tovar – pekárenské výrobky na 

základe objednávky. 

1.2. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 
 

Článok II 

Čas plnenia 

2.1. Dodávky tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, budú plnené priebežne podľa objednávok 

kupujúceho. 
 

Článok III. 

Niektoré práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1. Povinnosti predávajúceho: 

a.) Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v akosti a prevedení určenom STN, prípadne 

súvisiacimi právnymi predpismi a odovzdať doklady, ktoré sa na daný tovar vzťahujú. 

b.) Predávajúci je povinný dodať tovar v deň uvedený na písomnej objednávke 

kupujúceho, resp. podľa dohodnutého termínu v prípade telefonickej objednávky 

zadanej zmluvne poverenou osobou kupujúceho. 

3.2. Povinnosti kupujúceho: 

a) Určiť osobu zodpovednú za objednávanie a preberanie tovaru. 

b) Potvrdiť prevzatie výrobkov na dodacom liste pečiatkou a podpisom zodpovednej 

osoby. 

c) V lehote splatnosti zaplatiť kúpnu cenu. 

d) Prevziať objednaný tovar; inak je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške kúpnej ceny za neprevzatý tovar a to do 3 dní od písomného uplatnenia práva na 

zaplatenie zmluvnej pokuty. 
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Článok IV. 

Kúpna cena a spôsob úhrady 

4.1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu, ktorá je stanovená na základe 

výberového konania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. V dohodnutej cene je zahrnutá 

aj cena za dopravu tovaru predávajúcim. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za prípadné zvýšenie cien energií, zvýšenie cien vstupných 

nákladov surovín, čím sa zvyšuje výrobná cena tovaru, môže dôjsť k zmene cien a to len 

písomnou formou a po odsúhlasení oboch zmluvných strán.  

4.3. Kúpna cena je splatná do 14 dní od zdaňovacieho plnenia. 

4.4. Predávajúci vystavuje faktúry spravidla v každý piaty deň v mesiaci (t.j. v 5. deň, v 10. deň, v 

15. deň, v 20. deň, v 25. deň a v posledný deň kalendárneho mesiaca).  
 

Článok V. 

Úrok z omeškania 

5.1.  Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný platiť 

predávajúcemu dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania. 
 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2018-31.8.2019.        

6.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať. Výpoveď musí mať písomnú 

formu. Výpovedná doba je 7 dní odo dňa doručenia výpovede druhej strane. 

6.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení. 

6.4. Zmeny tejto zmluvy musia byť v písomnej forme, inak sú neplatné. 

6.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno. 

6.6. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosti, výklad alebo 

zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom zriadeným pri Slovenskej hospodárskej 

komore, s.r.o., so sídlom: Mlynská 2, 040 01 Košice, podľa jeho základných vnútorných 

právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre 

strany záväzné. 

6.7. Ostatné práva a povinnosti sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6.8. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že túto zmluvu si pozorne prečítali jej obsahu porozumeli, 

táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bola uzavretá bez nátlaku, na znak čoho 

túto zmluvu podpisujú. 
 

V Košiciach dňa, 30.8.2018    

    

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

            VAMEX, a.s., Košice                     Športové gymnázium 

 

         


