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Kúpna zmluva č.  2/2018   
 

uzavretá v zmysle § 409  zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov  v spojení s ust. zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

 
 

1. Účastníci zmluvy 

Predávajúci:   Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o.  
Zastúpený:            Jaroslav Lašák, konateľ 
Sídlo:   Pod kalváriou 40, 909 01 Skalica 
IČO:                          34 139 141     
Bankové spojenie:  SLSP a.s., pobočka Skalica  
IBAN:    SK75 0900 0000 0000 3722 5895 
Zapísaný:               Obchodný register Okresný súd Trnava odd. Sro. Vložka 1974/T  
(ďalej ako predávajúci) 
 

a 
 
Kupujúci:  Zariadenie pre seniorov   
Sídlo:   Pod Hájkom 36, Skalica 
Zastúpený:   PhDr. Martina Štepanovská, PhD., riaditeľka 
IČO:    00596469 
DIČ:    2021094009 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:   SK53 5600 0000 0027 1623 3001 
(ďalej len „kupujúci“)  
 
 
 

2. Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu  Zariadenie pre seniorov 
Skalica tovar podľa jednotlivých objednávok. Jedná sa o opakujúce dodávky potravinárskeho 
tovaru v sortimente spracovaných mäsových výrobkov a údenín z čerstvého mäsa na základe 
výsledku verejného obstarávania zo dňa 16.4.2018 a záväznej cenovej ponuky predloženej 
uchádzačom, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Kupujúci - verejný obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy podľa § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 
 

3. Cena za dodanie predmetu zákazky 
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude cena v € vrátane DPH, v štruktúre podľa 
sortimentu tovaru, rovnajúca sa cenám uvedených v súťažnej ponuke predávajúceho vo 
verejnom obstarávaní. Celková cena je stanovená vo výške 12 760,20 € s DPH. Je stanovená 
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR 
č.87/196 Zz, ktorou sa vykonáva zákon NR SR. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady 
predávajúceho na miesto dodania tovaru vrátane dopravy na miesto určenia a vyloženie tovaru. 
Cena za sortiment výrobkov predložený v súťažnej ponuke predávajúceho predloženej vo 
verejnom obstarávaní platí po celé zmluvné obdobie. 
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4. Práva a povinnosti zmluvných strán 
A/ Predávajúci: 

a) dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy v dohodnutom termíne, sortimente, kvalite 
a množstve špecifikovanom objednávkou kupujúceho. Objednávanie telefonicky deň 
vopred do 13,00 hod. Dovoz objednaného tovaru na druhý deň do 06,00 hod. Dodávky 
tovaru budú realizované pondelok – piatok, prípadne podľa požiadavky aj v sobotu.  

b) na dodaný tovar vystaviť faktúru, ktorú doručí kupujúcemu. Právo fakturovať vzniká 
potvrdením prevzatia tovaru, podpisom a pečiatkou na dodacom liste.  

c) Platobné podmienky a fakturácia: Financovanie bez preddavkov, doba splatnosti faktúry 
je 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Faktúra bude obsahovať všetky údaje v súlade 
s účtovnými a daňovými predpismi spolu s ustanovením zmluvy, ktoré oprávňuje 
fakturovať. Ak faktúra nebude úplná alebo nebude obsahovať správne údaje, bude 
vrátená predávajúcemu. Tento je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade lehote 
splatnosti sa odvíja od termínu predloženia novej faktúry. Fakturácia bude 
uskutočňovaná dekádne. 

d) reklamáciu na sortiment, kvalitu, množstvo tovaru a dodané obaly riešiť u kupujúceho 
ihneď, najneskôr do 48 hod. od dodávky tovaru a obalov. 

B/ Kupujúci 
a) v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný sortiment tovaru. Vykonať kontrolu 

množstva a kvality dodaného tovaru, o prevzatí tovaru vystaviť príslušné doklady 
osobitne povereným zamestnancom. 

b) nedostatky zistené v kvalite, množstve tovaru a v obaloch reklamovať hneď pri ich 
zistení pri preberaní tovaru. Reklamáciu uplatniť písomne a načas doručiť 
predávajúcemu. Nedostatky zistené neskôr reklamovať do 24 hod. od dodávky tovaru. 
Vady dodávok v originálnom balení, alebo v originálnych paletových jednotkách, ktoré 
nebolo možné zistiť pri splnení dodávky, reklamuje odberateľ ihneď ako ich zistí, 
najneskôr však pred uplynutím záručnej doby, inak jeho práva zanikajú. 

c) uhradiť faktúry predávajúceho v dohodnutej lehote a v správnej výške po doručení 
daňového dokladu. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z ceny za každý deň omeškania. 

d) v prípade opakovaného nedodržania kvality podľa príslušnej akostnej normy písomne 
vyzvať predávajúceho na dodržiavanie kvalitatívnych parametrov dodávaného tovaru. 
Opakované nedodržanie štandardnej kvality a pretrvávanie nedostatkov v tejto oblasti je 
považované za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
 

5. Miesto a termín dodania 
1.Miestom plnenia je prevádzka stravovania Zariadenia pre seniorov Skalica, Pod Hájkom 36 
2.Dodávky tovaru budú uskutočňované v termíne od 01.5.2018 do 30.4.2019. 
3.Tovar bude dodaný jeho prevzatím kupujúcim od predávajúceho.  
4.Ak predávajúci nebude schopný počas platnosti zmluvy z dôvodov okolností na jeho strane 

dodať tovar podľa dielčej objednávky, kupujúci si vyhradzuje právo zabezpečiť tovar 
zodpovedajúcej kvality od iného predávajúceho v množstve nevyhnutnom na pokrytie jeho 
časovej potreby. 

 
 

6. Kvalita tovaru 
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy a 
bez vád. Na dodané výrobky poskytuje záruku v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy. 
Predávajúci prehlasuje, že všetky výrobky ponúkané spoločnosťou sú nezávadné, zdraviu 
neškodlivé, registrované výrobcom v súlade s aktuálnou legislatívou, riadne uvedené na trh 
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v Slovenskej republike a pravidelne kontrolované príslušnou Regionálnou veterinárnou 
a potravinárskou správou, resp. úradným veterinárnym lekárom.   
Doba spotreby dodáného tovaru je vyznačená na jeho obale respektíve na obchodnom doklade 
pri jeho dodávke. 
 
 

7. Obaly a balenie 
Predávajúci je povinný tovar dodávať zabalený v obvyklým spôsobom a zodpovedajúcim 
hygienickým a iným normám. Predávajúci je povinný vratné obaly ako vratné označiť na 
dodacom liste pri dodávke tovaru a ich cena nie je zahrnutá v cene tovaru. Kupujúci je 
oprávnený v plánovaný deň dodávky pripraviť obaly na vrátenie v množstve, ktoré je v súlade 
s výškou obalového konta, v nepoškodenom stave a roztriedené podľa druhu obalu. V prípade 
nevrátenia, alebo vrátenia poškodených obalov, ktoré predávajúci reklamoval u kupujúceho, 
má tento právo fakturovať kupujúcemu náhradu škody vo výške zostatkovej ceny obalov. 
 
 

8. Porušenie zmluvy 
Podstatným porušením zmluvy sa v zmysle § 345 Obchodného zákonníka rozumie: 
1. a) omeškanie s dodaním tovaru dlhšie ako 24 hodín od dohodnutej lehoty plnenia 
 b) opakované omeškanie s vybavením reklamácie v dohodnutej lehote 

c) opakované nedodržanie kvality poskytnutého tovaru 
 d)  nedodania dokladov vzťahujúcich sa na dodávaný tovar ani po uplynutí dodatočnej 

poskytnutej 15-dňovej lehoty. 
2. a) omeškania s prevzatím objednaného tovaru kupujúcim v termíne dodávky aspoň 2 krát  

b) omeškania kupujúceho s uhradením ktorejkoľvek splatnej faktúry o viac ako 30 dní 
c) viac ako 3 neoprávnených reklamácií v priebehu jedného mesiaca 
 

 
9. Ukončenie zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť ukončená: 

1. obojstranne potvrdenou písomnou dohodu strán ku dňu uvedenému v dohode, 
2. písomnou výpoveďou zo strany kupujúceho, a to bez uvedenia dôvodov, uplynutím 
výpovednej lehoty. Výpovedná lehota zmluvy je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu, 
3. odstúpením od zmluvy dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy pre 
jej podstatné porušenie v zmysle článku 8. tejto zmluvy. 
Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Momentom odstúpenia od 
zmluvy sa stávajú splatnými všetky faktúry vystavené predávajúcim podľa tejto zmluvy. 
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy, 
okrem nárokov na náhradu škody a povinnosti zaplatiť kúpnu cenu vrátane úrokov z 
omeškania. 
 
 

10.  Spoločné ustanovenia 
Zmluvné strany sa dohodli, že pri svojich zmluvných vzťahoch budú dbať čo najvyššiu úroveň 
morálky a etiky. 
Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách o ktorých sa pri 
svojom zmluvnom styku dozvedeli. 
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky úkony pri svojom vzájomnom zmluvnom styku budú 
realizovať s vynaložením odbornej starostlivosti a v dobrej viere, aby druhej zmluvnej strane 
nevznikla škoda. 
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11.  Záverečné ustanovenia 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov. Zmluvné strany majú vzájomnú 
oznamovaciu povinnosť o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich vzájomný 
podnikateľský a zmluvný vzťah. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami 
podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zmluvu možno vypovedať 
len písomnou formou. 
Výpovedná lehota je 2-mesačná pre obidve zmluvné strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak v písomnej forme, a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy zo strany predávajúceho, má 
kupujúci právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. 
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom platí, že všetky štyri majú platnosť 
originálu. Každá zo zmluvných strán si ponechá dve vyhotovenia zmluvy. Zmluva mala pri 
podpise štyri strany + príloha č. 1.  
Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadný spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s touto 
zmluvou, bude v prvej etape riešený na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak dohoda nebude 
dosiahnutá, zmluvné strany budú postupovať zákonným spôsobom a spor  bude riešený cestou 
príslušného súdu  
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že túto kúpnu zmluvu uzavreli s plným 
vedomím, že nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok pre zmluvné strany. 
Dodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť deň po jej 
zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa, resp. jeho zriaďovateľa. 
Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením zmluvy na webovom sídle zriaďovateľa, 
ktorým je mesto Skalica, v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového 
obmedzenia 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Záväzná ponuka predložená 
uchádzačom vo verejnom obstarávaní. 
 
 
 
V Skalici, dňa: 17.4.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                                        ____________________________________   
         v.r.   Jaroslav Lašák                                               v.r. PhDr. Martina Štepanovská, PhD.     
         konateľ spoločnosti                                                               riaditeľka ZPS 
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        Príloha 1 
 

Predpokladané množstvo mäsových výrobkov na obdobie 12 mesiacov 

 
 
 
 
V Skalici., dňa 16.4.2018.     Vyhotovil: Lašák 

Druh – sortiment 

(zloženie výrobkov) 

Predpoklad 

odberu v kg/ks 

Cena za MJ 

s DPH v € 

Cena spolu 

s DPH v € 

Bravčové koleno údené b.k. 60 4,95 297 
Bravčové krkovička údená b.k 290 4,95 1435,5 
Bravčové karé údené b.k. 50 5,9 295 
Bravčové stehno údené b.k. 50 5,95 297,5 
Kosti údené 32 2,4 76,8 
Slovenská točená (kabanos) brav. mäso 28%,  
hov. mäso 12%,  kože 10% 

55 3,5 192,5 

Špekáčiky bravčové mäso 62%, hovädzie mäso 
19% 

16 3,4 54,4 

Klobása domáca  brav. mäso 60% 400 5,3 2128 
Slanina oravská 160 5,7 912 
Slanina údená 290 2,7 783 
Oškvarky bravčové 100 5,5 550 
Párky brav. mäso 30%,  hov. mäso 12%, kože 
12% 

430 2,9 1247 

Syr pečeňový  mäso z bravčových hláv min. 
20%, bravčová pečeň min.10% 

75 3,6 270 

Kuracia šunka, kuracie prsia 60% 40 5,3 212 
Morčacia šunka 
morčacie prsia 32%, kuracie prsia 31% 

100 6,5 650 

Bravčová šunka  bravčové stehno bez kosti 
67% 

70 5,95 416,5 

Saláma liptov 
brav. mäso 28%,  hov. mäso 25%, kože 5% 

280 2,2 616 

Saláma malokarpatská  
brav. mäso 33%, hov. mäso 28%, slanina 33% 

20 6,3 126 

Saláma šunková vák, balenie 100g,  brav. 
mäso 58% 

1 400 ks 0,75 1050 

Saláma suchá, vák. balenie 100g 
brav. a hov. mäso 82%, bravč. slanina 15% 

1 000 ks 0,75 750 

Tlačenka bravčová  
bravčové mäso z hláv 26%, bravčové srdce a 
jazyk 20%, bravčové kože 20% 

70 3,8 
266 

Tlačenka hydinová  hydinové mäso 50% 30 4,5 135 

Cena spolu x  12760,2 


