
NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY č. 1164 S/2012 

uzavretá v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

ČI. 1 
Zmluvné strany. 

RYBA Košice spol. s r. o. 
Ing. Jozef Gima , riaditeľ spoločnosti 
Južná trieda č. 54, 043 75 Košice 
Zápis v Obeh. reg. OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 1016/V 
17147522 
SK2020463258 
055/72057 57 - objednávky, 055/72057 11 - spojovateľka 
055/72057 25 
TATRA BANKA a.s., pobočka Košice, 
č. ú.: 2626111270/1100 

Kupujúci Kúpeľno - rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ 
Zastúpený : JUDr. Ladislav Hrobárik - riaditeľ KRÚ MV SR Bystrá 

Sídlo : Jánska dolina 2127,032 03 Liptovský Ján 
IČO : 00735540 
IČ DPH : SK2021783365 
Tel. 044/5263 201 
Fax. : 044/5263 196 
Bankové spojenie 7000174010/8180, Štátna pokladnica 
Číslo odberného miesta : 7116061 

ČI. 2 
Predmet zmluvy. 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka potravín, vrátane dovozu na miesto dodania . Podrobný opis 
predmetu zákazky „Dodávka mrazených potravín", tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, a to spôsobom a 
v termínoch podľa článku 7 tejto zmluvy. 

ČI. 3 
Trvanie zmluvného vzťahu. 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zástupcov oboch zmluvných strán a 
uzatvára sa na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012. 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať, a to výlučne 
písomnou formou. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

3. Kupujúci je oprávnený okamžite zrušiť zmluvu v prípade, že predávajúci opakovane, i napriek 
písomným výzvam /min.2x/ bude vykonávať služby nezodpovedajúcej kvality a v dohodnutých 
termínoch, alebo ak na majetok zhotoviteľa bude vyhlásené konkurzné konanie. 

3. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením riadne vyúčtovaných a doručených faktúr tak, 
že jeho záväzok voči predávajúcemu bude predstavovať viac než tri nezaplatené faktúry zároveň, 
predávajúci je oprávnený túto zmluvu vypovedať, a to písomným oznámením doručeným druhej 
zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 7 dní a začína plynúť odo dňa doručenia písomnej výpovede 
kupujúcemu. 
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ČI. 4 
Objednávka tovaru. 

1. Objednávku tovaru je kupujúci povinný uskutočňovať 
a) písomne, 
b) faxom, 
c) telefonicky, 
s presným určením požadovanej dodávky tovaru (druh, množstvo, miesto a čas dodávky), a to 
tak, aby bola objednávka doručená predávajúcemu najneskôr 24 hodín pred odberom tovaru. 

2. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu vzniknutú v súvislosti s nesprávnym uplatnením 
objednávky (miesta, termínu, množstva) a v súvislosti s nedostatočným zabezpečením riadneho a 
včasného prevzatia dodávky tovaru. 

ČI. 5 
Dodanie a prevzatie tovaru. 

1. Predávajúci je povinný odovzdať tovar kupujúcemu riadne a včas a na miesto určené 
odberateľom - kupujúcim. Záväzok je splnený včas, ak dôjde k jeho splneniu v čase dohodnutom 
medzi zmluvnými stranami na základe objednávky kupujúceho. 

2. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodávať zabalený spôsobom potrebným pre ochranu tovaru a 
uchovanie jeho akosti v obaloch obvyklých pre jednotlivé druhy tovaru. Vratné obaly je kupujúci 
povinný vrátiť predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru. 

3. Kupujúci je povinný riadne a včas poskytnuté plnenie prevziať a jeho prevzatie potvrdiť na 
dodacom liste. 

4. Predávajúci sa zaväzuje uskutočňovať prepravu tovaru na vlastné riziko a náklady 
prostredníctvom vlastných dopravných prostriedkov, ktoré zodpovedajú požiadavkám zachovania 
akosti prepravovaného tovaru. V prípade, že kupujúci využije vlastný spôsob prepravy tovaru, 
nevzniká mu právo na zľavu z kúpnej ceny a predávajúci nezodpovedá za prípadné kvalitatívne 
vady tovaru spôsobené nevhodným spôsobom prepravy tovaru. 

5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar preveriť a v prípade zistenia vád tovaru je povinný 
ich reklamovať bez zbytočného odkladu po vykonaní prehliadky. Ostatné vady tovaru je kupujúci 
povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, ako tieto vady zistil, najneskôr však do 
dátumu spotreby tovaru uvedeného na jeho obale. 

6. Kupujúcemu nevznikajú nároky z vád tovaru, ak vady boli spôsobené nedodržaním skladovacích 
podmienok zo strany kupujúceho. 

7. Predávajúci sa zaväzuje ukončiť reklamačné konanie do 30 dní od uplatnenia nárokov z vád 
tovaru kupujúcim. 

8. Ak kupujúci nedodrží reklamačný postup podľa bodov 5 a 6 tohto článku, má sa za to, že 
predmetný tovar nemal vady. 

ČI. 6 
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare. 

1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda kupujúci momentom jeho prevzatia od 
predávajúceho. 

2. Fyzickým prevzatím dodávky objednaného tovaru v dohodnutom mieste a čase plnenia a 
potvrdením dodacieho listu prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na konkrétnej 
dodávke tovaru. 

ČI. 7 
Cena a platobné podmienky. 

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. § 3 
zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu vypočítanú podľa 
cenníka uvedeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví po 
každej dodávke tovaru. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli na platení kúpnej ceny až po realizácii dodávky tovaru oproti 
vyúčtovaným faktúram, a to prevodným príkazom na účet predávajúceho. Platba sa považuje za 
uskutočnenú dňom pripísania sumy na účet predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 3 
pracovných dní od dodania tovaru vystaviť kupujúcemu faktúru a najneskôr deň nasledujúci po 
dni vystavenia ju odoslať na adresu určenú kupujúcim spolu s potvrdeným dodacím listom. 

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar v lehote do 30 dní odo 
dňa vystavenia faktúry. 

4. V prípade omeškania s platením vyúčtovaných faktúr kupujúci zaplatí predávajúcemu úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

5. Cena je maximálna a je možné ju upraviť len v súlade s ust. § 11 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, t.j. pri zmene DPH a ročným indexom inflácie za predchádzajúci rok. 
Tento rozsah medziročného zvýšenia cien môže byť maximálne do úrovne ročného indexu inflácie 
vykázaného Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok. 

ČI. 8 
Osobitné dojednania. 

Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením vyúčtovanej faktúry, predávajúci je 
oprávnený bez ďalšieho prejednania 
a) požadovať výlučne hotovostný spôsob platby za ďalšie dodávky tovaru, 
b) úplne pozastaviť dodávky tovaru, 
a to až do úplnej úhrady dlžnej čiastky a vyúčtovaného úroku z omeškania. 

ČI. 9 
Záverečné ustanovenia. 

1. Práva a povinnosti, ktoré táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými a účinnými 
v Slovenskej republike. 

2. Všetky spory vzniknuté na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť 
predovšetkým vzájomnou dohodou. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočňujú po vzájomnej dohode zmluvných strán výlučne 
písomnou formou s označením, že sa jedná o dodatok k tejto zmluve. Každý dodatok musí byť 
označený poradovým číslom a podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

4. Zmluva nadobúda platnosť od 1.1.2012 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v zmysle § 47 a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým zákonom bol novelizovaný Občiansky 
zákonník. 

5. Zmluvu je možné predĺžiť dohodou zmluvných strán. 
6. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu originálu a každá 

zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

Príloha č. 1: - „Dodávka mrazených potravín" 

V Liptovskom Jáne, dňa: ..f:LJí:.^.íí. V Košiciach dňa: 27.12.2011 

Za kupujúceho 

Meno: JUDr. Ladislav Hrobárik 

funkcia: riaditeľ KRÚ MV SR Bystrá 

Podpis: 

RYBA Košice spol. s r. o. 

° 3 2 03 Liptovský Ján 

S . T r . O . ' 0 2 1 7 8 3 ^ ' ^ 00735540 

Za predávajúceho 

Meno: Ing. Jozef Gima 

funkcia: konateľ spoločnosti 

Podpis: 

m Košice sool . s r.o. 
žná trieda č.54, 043 75 Košice 

IČO: 17 147 522 
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Príloha č. 1 

ka mrazených potravín pre KRÚ MV SR "BYSTRÁ" Liptovský Ján na r. 2012 

aziarenské výrobky 

jedn.cena v € za cena celkom v € cena celkom v € s 

Nátov tovaru množstvo v kg kg bez DPH bez DPH DPH v€ DPH 

baby karotka 150kg 1,479 € 221,850 € 44,370 € 266,220 € 

brokolica mrazená 2,5 kg 250kg 1,279 € 319,750 € 63,950 € 383,700 € 

bryndzové pirohy 1 kg 120kg 2,319 € 278,280 € 55,656 € 333,936 € 

držky predvarené 1 kg 80kg 2,529 € 202,320 € 40,464 € 242,784 € 

fazuľové struky mrazené 2,5 kg 30kg 1,109 € 33,270 € 6,654 € 39,924 € 

kačacie stehná 200kg 3,659 € 731,800 € 146,360 € 878,160 € 

karfiol mrazený 2,5 kg 150kg 1,029 € 154,350 € 30,870 € 185,220 € 

kaviár čierny 50 g 5ks 0,999 € 4,995 € 0,999 € 5,994 € 

knedle s údeným mäsom 150kg 2,339 € 350,850 € 70,170 € 421,020 € 

kurací stehenný plátok b.k. 150kg 3,129 € 469,350 € 93,870 € 563,220 € 

kuracia pečeň 50kg 1,059 € 52,950 € 10,590 € 63,540 € 

kuracia polievková zmes 10kg 0,632 € 6,320 € 1,264 € 7,584 € 

kuracie prsia 2 kg 2000kg 3,499 € 6 998,000 € 1 399,600 € 8 397,600 € 

kuracie stehná 240 g HOOkg 1,799 € 1 978,900 € 395,780 € 2 374,680 € 

lístkové cesto 400 g 50ks 0,599 € 29,950 € 5,990 € 35,940 € 

losos plátky nepravý 80 g HOk s 0,499 € 54,890 € 10,978 € 65,868 € 

morčací stehenný plátok lOOkg 3,389 € 338,900 € 67,780 € 406,680 € 

morčacie prsia 350kg 5,105 € 1 786,750 € 357,350 € 2 144,100 € 

mrazený hrášok 20kg 1,059 € 21,180 € 4,236 € 25,416 € 

ovocné knedlíčky 1 kg 150kg 2,119 € 317,850 € 63,570 € 381,420 € 

pirohy s lekvárom 1 kg lOkg 2,405 € 24,050 € 4,810 € 28,860 € 

pstruh pitvaný 250kg 4,199 € 1 049,750 € 209,950 € 1 259,700 € 

ryba Pangasius/A kv.glazura min 5% lOOkg 3,524 € 352,400 € 70,480 € 422,880 € 

ryba treskovitá Hoky, bez glazúry 50kg 3,899 € 194,950 € 38,990 € 233,940 € 

rybie filety z alj. Tresky 80kg 2,499 € 199,920 € 39,984 € 239,904 € 

ryby-filé kocky 100 g 250kg 3,659 € 914,750 € 182,950 € 1 097,700 € 

sliepka celá 80kg 1,269 € 101,520 € 20,304 € 121,824 € 

sliepka polená 80kg 1,669 € 133,520 € 26,704 € 160,224 € 

špenát 450 g 250ks 0,299 € 74,750 € 14,950 € 89,700 € 

šúľance s makom 200kg 2,019 € 403,800 € 80,760 € 484,560 € 

tekvica mrazená 40 kg 0,999 € 39,960 € 7,992 € 47,952 € 

zelenina cisárska /brok-karf-baby karotka/rovn.podiel/ 200kg 1,129 € 225,800 € 45,160 € 270,960 € 

zelenina lahôdková s kukuricou 350 g 300ks 0,399 € 119,700 € 23,940 € 143,640 € 

zemiakové hranolky 1000kg 0,649 € 649,000 € 129,800 € 778,800 € 

zemiakové krokety 200kg 1,129 € 225,800 € 45,160 € 270,960 € 

zemiaky americké 800kg 0,819 € 655,200 € 131,040 € 786,240 € 

Celková cena za tovar - 19 717,375 € 3 943,475 € 23 660,850 € 

V Košiciach, 27.12.2011 

Južná ¡tri ÍJa č 54, 043 75 Košice 
; 17 147 522 

i 

Ing. Jozef Gima - konateľ spoločnosti 


