
DODÁVATEĽSKO-ODBERATEĽSKÁ ZMLUVA / KÚPNA ZMLUVA 

(uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:                 Gymnázium Jána Hollého, Trnava 

   Sídlo: Na hlinách 7279/30, Trnava 

   IČO: 0016 0466 

   DIČ: 202 114 7359 

   Štatutárny zástupca : Mgr. Jozef Ilavský-poverený riaditeľ školy 

   IBAN : SK63 8180 0000 0070 0049 5543 

   Tel : 033/5571411 

                                    

(ďalej len  ako ,,Objednávateľ” alebo "Zmluvná strana" v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

                                          

Dodávateľ:   FOODSERVICE NITRA  s. r. o. 

   Bernolákova ulica 499/8 

   951 04 Malý Lapáš 

   IČO: 50 963 511 

   DIČ: 21 20 54 11 59 

   Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  

   Nitra , vložka: 43577/N, oddiel: Sro 

   Konajúca prostredníctvom: Tomáš Fekete – konateľ 

   Bankové spojenie : ČSOB 

   IBAN : SK4275000000004027215317 

   mailový kontakt : foodservicenitra@gmail.com 

   tel.: 0911 44 66 33 

 

 

 (ďalej len ako ,,Dodávateľ" alebo "Zmluvná strana" v príslušnom gramatickom tvare) 

 

(Objednávateľ a Dodávateľ aj ako "Zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare) 

 

sa nižšie uvedeného dňa dohodli na uzatvorení tejto Dodávateľsko-odberateľskej zmluvy / Kúpnej zmluvy (ďalej 

len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Premetom Zmluvy sú opakované dodávateľské služby Dodávateľa podľa pokynu a potrieb 

Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje dodať potravinársky ako aj ďalší tovar v zmysle objednávky 

Objednávateľa počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy s prihliadnutím na možnosti 

Dodávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť  Dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas na základe 

vystavenej faktúry.  

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje doložiť Objednávateľovi kópiu platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFC, 

BRC, ISO 140000 atď.) alebo značka kvality SK, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu 

autorizovanou kontrolnou inštitúciou, doklad o oprávnení podnikať – fotokópia. Dodávateľ sa zaväzuje 

dodávať Objednávateľovi tovar v nasledujúcej kvalite a skladbe: 

 Mlieko a mliečne výrobky:  mlieko s maximálnym obsah tuku 1,5 %, syry  s obsahom soli nižším ako 

2,5 g/ 100 g výrobku, bez rastlinných tukov, farbív, konzervačných látok a iných prísad, jogurty a 

kyslomliečne výrobky s obsahom minimálne 106 viabilných mliečnych baktérií probiotického charakteru 

v 1 ml, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a konzervačných látok, ochutené mlieko a 
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fermentované mliečne výrobky s min. 90 % mliečnej zložky a max. 7 % cukru z celkovej energetickej 

hodnoty výrobku, bez zahusťovadiel, syntetických farbív, aróm a konzervačných látok, výrobky dodávať 

v lehote, v ktorej z doby spotreby vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/5. 

 Základné a sterilizované výrobky : bez pridaných konzervantov, syntetických sladidiel (okrem 

dietetických potravín), farbív a dochucovadiel, výrobky dodávať v lehote, v ktorej z doby spotreby 

vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/3. 

Mrazená zelenina a hlboko zmrazené výrobky: tovar dodávať v lehote, v ktorej z doby spotreby 

vyznačenej na dodanom tovare neuplynula viac ako 1/3. 

 

3.  Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi tovar základe doručenej objednávky, ktorá musí 

obsahovať Obchodné meno spoločnosti, označenie sídla Objednávateľa, IČO, DIČ. V objednávke musí 

byť zrozumiteľne uvedený konkrétny druh a množstvo objednávaného tovaru a čas doručenia tovaru. 

Objednávka musí obsahovať údaj o osobe, ktorá tovar prevezme a miesto dodania tovaru. 

 

4. Objednávku je možné urobiť osobne, telefonicky, mailom, faxom alebo písomne.    

 

5. Dodávateľ si vyhradzuje právo doručenú objednávku potvrdiť s prihliadnutím na skladové zásoby a 

odbytové možnosti alebo odmietnuť za nasledovných podmienok: 

 

Dodávateľ upovedomí Objednávateľa o odmietnutí objednávky bezodkladne a uvedie jeden z 

nasledovných dôvodov: 

 

- objednávka nespĺňa všetky obsahové náležitosti uvedené v tejto zmluve 

- objednávateľ má neuhradené faktúry po ich splatnosti za dodávky tovaru 

- množstvo tovaru nespĺňa minimálne odberné množstvo 

- je tu iný dôvod dojednaný po uzatvorení tejto zmluvy 

- množstvo alebo druh tovaru sa nenachádza na sklade alebo jeho dodanie je ku dňu uvedeného dodania 

  obťažné zabezpečiť. 

 

6. Potvrdenie objednávky Dodávateľom je záväzné pre Objednávateľa. 

 

7. Dodávateľ sa zaväzuje podľa potvrdenej objednávky dodať tovar riadne a včas a Objednávateľ sa 

zaväzuje dodaný tovar prevziať riadne a včas a zaplatiť Dodávateľovi fakturovanú sumu najneskôr v deň 

splatnosti. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. 

 

8. Miestom dodávky tovaru je miesto uvedené v príslušnej objednávke alebo sídlo Objednávateľa prípadne 

jeho prevádzky.  Zmluvné strany sa dojednali na tom, že dodaním a zložením tovaru na dohodnuté miesto 

dodávky sa tovar považuje za dodaný Dodávateľom a prevzatý Objednávateľom. Týmto momentom 

zodpovedá Objednávateľ za zhoršenie stavu tovaru.  

 

9. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru po uhradení kúpnej ceny. 

 

Článok III. 

Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi uhrádzať kúpnu cenu za poskytovanie tovarov a služieb bez DPH 

riadne a včas na základe vystavenej faktúry najneskôr ku dňu jej splatnosti. Jednotlivé dodávky tovaru 

budú fakturované priebežne a to  na základe potvrdenia objednávky podľa cenníka platného ku dňu 

potvrdenia objednávky. Pri ukončení platnosti tejto zmluvy zmluvné strany vykonajú súpis splatných 

faktúr a takto bude zo strany Dodávateľa vyúčtované jednorazovo Objednávateľovi celé zostatkové 

plnenie.   

 

2. Kúpna cena jednotlivých produktov bude vo faktúre určená podľa aktuálne platného cenníka v čase 

potvrdenia objednávky. 
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3. Kúpnu cenu Objednávateľ uhradí Dodávateľovi na základe faktúry vystavenej Dodávateľom so 

splatnosťou 14 dní bezhotovostne na hore uvedený účet Dodávateľa alebo k rukám v hotovosti po dodaní 

tovaru a predložení faktúry.    

 

4. Zmluvné strany sa dojednali na tom, že v prípade ak je Objednávateľ po splatnosti faktúry v omeškaní jej 

úhradou, má Dodávateľ okrem zákonného úroku z omeškania právo uplatniť si zmluvnú pokutu v výške 

0,04 percenta denne zo splatnej sumy. Zmluvná pokuta je splatná do 5 dní od jej uplatnenia voči 

Odberateľovi.    

 

5. V prípade preukázateľne zvlášť zložitej dodávky tovaru alebo zvlášť časovo náročnej dodávky tovaru je 

Dodávateľ oprávnený žiadať od Objednávateľa dodatočnú odmenu za vykonané služby.  

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán  

 

1. Objednávateľ je povinný reklamovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru pri preberaní dodávky 

najneskôr do 24 hodím od jej prevzatia. Reklamácie kvality tovaru si realizuje Objednávateľ priamo u 

výrobcu tovaru. 

  

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi na požiadanie zrozumiteľné doplnenie objednávky, 

pričom v  prípade nepredloženia úplných informácií o požadovanom tovare Dodávateľ nezodpovedá za 

škodu pri dodaní objednaného tovaru, ak vychádzal z takto potvrdenej objednávky.  

  

3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať rozvoz objednaného tovaru denne do 07:00 hod. osobne alebo 

prostredníctvom ním poverenej osoby s prihliadnutím na osobitosti dodávky v konkrétnom prípade. 

 

4. Pri plnení práv a povinnosti podľa tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné poskytovať si vzájomne 

súčinnosť a informovať sa o všetkých podstatných okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť jej riadne 

plnenie. 

 

5. Zmluvné strany sú povinné zachovávať dôvernosť informácií poskytnutých druhou Zmluvnou stranou 

v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a nezverejňovať tieto informácie iným osobám. Informácie, ktoré sa 

stali dostupnými pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, sa považujú sa súčasť obchodného tajomstva 

a Zmluvné strany sú povinné tieto využívať len s účelom plnenia tejto Zmluvy.  

 

6. Zmluvné strany sa dojednali na tom, že prípadné reklamácie sa budú riešiť výmenou tovaru za tovar 

bezchybný alebo dodávkou iného tovaru vo finančnom objeme po dodatočnej dohode zmluvných strán. 

 

 

Článok V. 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.09.2019 do 31.12.2020. 

 

Článok V. 

Platnosť zmluvy 

 

1. Objednávateľ a Dodávateľ sú oprávnení túto Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu; Výpovedná lehota 

je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci jej doručenia 

druhej zmluvnej strane. Ak nastane problém s doručením výpovede druhej zmluvnej strane, výpovedná 

lehota začína plynúť 10 dňom od dňa odoslania výpovede druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v 

hlavičke zmluvy. Pre prípad výpovede zmluvy objednávateľom sa Zmluvné strany dohodli, že 

Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi dlžnú sumu zo splatných faktúr ku dňu podania výpovede 

tejto zmluvy. V prípade podanej výpovede Zmluva zaniká k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, 

v ktorom bola výpoveď doručená Druhej zmluvnej strane. 
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2. Výpoveď alebo akýkoľvek iný písomný prejav vôle Zmluvnej strany majúcej za následok zmenu, zánik 

alebo zrušenie Zmluvy musí byť doručený druhej Zmluvnej strane v písomnej podobe doporučenou 

zásielkou prostredníctvom poštového podniku na adresu sídla Zmluvných strán uvedenú v záhlaví 

označenia Zmluvných strán, pričom zásielka sa považuje za doručenú na desiaty (10) deň odo dňa 

odoslania zásielky na poštovú prepravu, ak nedošlo k prevzatiu zásielky skôr a bez ohľadu na skutočnosť, 

akú poznámku uviedol poštovný doručovateľ na obálke zásielky pri jej nedoručení. 

 

3. Zmluvné strany môžu ukončiť túto dohodu písomnou dohodou alebo odstúpení od zmluvy zo zákonných 

dôvodov.  

 

Článok VII. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Dodávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy za predpokladu ak Objednávateľ: 

- opakovane neplatí za dodaný tovar riadne a včas a je v omeškaní po splatnosti faktúry 30 dní 

- odmietne prevziať tovar riadne a včas bez preukázateľných dôvodov hodných osobitného zreteľa 

- opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy 

 

2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy ak Dodávateľ: 

- opakovane odmietne dodať tovar riadne a včas v súlade s potvrdenou objednávkou 

- opakovane nedodá tovar bez dôvodov hodných osobitného zreteľa a je s omeškaním tovaru viac ako 3 

pracovné dni 

 

3. Odstúpenie od zmluvy s udaním dôvodu odstúpenia je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane . V prípade pochybnosti ohľadom jeho doručenia tretím dňom po jeho odoslaní na adresu zmluvnej 

strany uvedenú v hlavičke tejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku a zmluvné 

strany sú povinné si vydať všetky poskytnuté plnenia. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. 

2 Práva a povinnosti touto Zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Ak nedôjde 

k podpisu Zmluvy v rovnaký deň oboma Zmluvnými stranami, nadobudne Zmluva účinnosť dňom, kedy 

ju podpísala Zmluvná strana ako druhá v poradí.    

4 Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomnou dohodou Zmluvných strán formou očíslovaných 

dodatkov k zmluve, ak Zmluva neustanovuje inak.  

5 V prípade, ak by sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stalo neplatným, nemá to za následok neplatnosť 

celej Zmluvy. Na vzťahy upravované týmto neplatným ustanovením sa Zmluvné strany zaväzujú 

aplikovať zákonné ustanovenia, ktoré svojim obsahom a účelom najbližšie zodpovedajú vôli Zmluvných 

strán. 

6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluvu si 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoj podpis.   

7 Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akékoľvek zmeny 

identifikačných údajov uvedené v hlavičke tejto zmluvy, v opačnom prípade zodpovedajú za takto 

vzniknuté škody. 
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V Trnave dňa:...1.9.2019..................... 

 

 

 

 

______v.r__________________  ________v.r______________________ 

          Objednávateľ                                Dodávateľ 

      Mgr. Jozef Ilavský                                                                                   FOODSERVICE NITRA s. r. o   

   poverený riaditeľ školy                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                             

  


