
                                            Návrh zmluvy na dodanie tovaru 
  
                               uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
  

  
  

I.  
Zmluvné strany 

  
  
1.1. Kupujúci    ZSS Pod hradom, 906 36  Plavecké Podhradie 19 
  
  
V zastúpení štatutárneho  
  
orgánu    Ing. Kruzslíková Edita 
  
Číslo účtu:   SK14 8180 0000 0070  0047 1787                                          
  
IČO     30798281 
  
DIČ :                   2022105954                                     
  
Telefón   0911 224 212 
  
 
 
1.2. Predávajúci : 
  
Obchodný názov firmy                  Róbert Gašparík – Mäsovýroba s.r.o. 
  
Miesto a sídlo                                               Mikovíniho 6924/1, 917 01  Trnava   
  
V zastúpení štatutárneho orgánu                  Róbert Gašparík 
  
Oprávnený rokovať vo veciach 
  
zmluvných a technických                             Róbert Gašparík                         
  
Bankové spojenie                      VÚB  Trnava                                   
  
Číslo účtu                                                   2466816051/0200 
  
IČO                                                            36282782          
  
DIČ                                                            2022136160 
  
Telefón/FAX                                               033 552 24 24, 0905 693 471                
  
  

  

  

 



II. 
Predmet zmluvy  

Predmetom zmluvy je dodávka  mäsa a mäsových výrobkov. Podrobný rozpis výrobkov, 
predpokladané množstvo ako aj rozpočet jednotlivých položiek , ktoré sú prílohou tejto zmluvy. 
Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom. Skutočne odobraté množstvo tovaru môže 
byť nižšie, rovné alebo vyššie. Množstvá budú spresňované počas platnosti zmluvy, podľa 
aktuálnych potrieb kupujúceho, kupujúci si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný 
limit.                                                                                         

                                                                         
       III.  

Čas plnenia  
  
  
Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu 1.1.2023 – 31.12.2023. 
  
  

IV.  
Zmluvná cena  

  
  
Celková cena predmetu bez DPH:  
 
DPH:                                         
  
celková cena predmetu s DPH:    24.334,43 € 
   
  

V.  
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky 

   
Miestom plnenia predmetu zmluvy je Zariadenie sociálnych služieb Plavecké Podhradie 19 
  
Tovar bude dodávaný kupujúcemu na základe objednávky. Dodaný predmet zmluvy bude 
zabalený podľa platných podmienok. Tovar bude zložený vždy do príslušného skladu kupujúceho.  
Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom 
liste. Pre potreby riadneho materiálového zaúčtovania u kupujúceho doplní predávajúci ceny 
podľa zmluvy. Dodávka sa považuje za splnenú dňom jej prevzatia kupujúcim v mieste určenia. 

 
 

VI.  
Práva a povinnosti zmluvných strán  

  
  
Predávajúci je povinný dodať tovar v požadovanom rozsahu, v bezchybnom stave a v dohodnutej  
kvalite a množstve spresnenom v objednávke .Predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť 
kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu tejto zmluvy. 
  
  
  
  

 
 
 
 
 



VII.  
Platobné podmienky 

  

Predávajúci vyfakturuje dodaný tovar kupujúcemu a faktúru odovzdá príjemcovi tovaru pri 
prevzatí tovaru alebo poštou na adresu kupujúceho. 

Splatnosť faktúr je 30 dní od dodania tovaru. 

Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové 
nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej 
faktúry. Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny. Kupujúci 
sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho v termíne 
splatnosti. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.     
  

VIII.  
Zmluvné pokuty a sankcie  

  
  
V prípade omeškania so zaplatením faktúry, môže predávajúci požadovať od kupujúceho úrok 
z omeškania počítaný podľa platných predpisov. V prípade omeškania sa predávajúceho s 
termínom dodania, môže kupujúci riešiť nákup z iného zdroja tak, aby nedošlo k ohrozeniu chodu 
jeho prevádzky. Rozdiel v cene takto zabezpečeného tovaru a v cene predávajúceho znáša 
predávajúci. 
  
  

IX.  
Ukončenie zmluvy  

  
  
Zmluva končí  uplynutím je platnosti alebo vyčerpaním celkového finančného limitu. Od zmluvy 
môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté 
zmluvné  podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy písomne upozornený. Výpovedná 
doba je dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
doručení písomnej výpovede.                                                                                              
  

X.  
Záverečné  ustanovenia  

  
  
Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom 
ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali. Zmluva je vyhotovená v 3 výtlačkoch, z toho 1 pre 
predávajúceho a 2 pre kupujúceho. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení. 
  
              
 
 
 
 
Dátum podpisu:   28.12.2022                                                                Dátum podpisu: 13.12.22 
  
  
               za kupujúceho                                                                      za predávajúceho 



Príloha č. 1      
     

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:                                                                                                                                        
vyplniť 

     

Obchodné meno spoločnosti:      

Adresa sídla spoločnosti:     

IČO:      

DIČ:      

IČ DPH:     

Zastúpený:      

Tel:     

Fax:     

E-mail:     

Oprávnený na rokovanie:       

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu    

     
Mäso a mäsové výrobky - predpokladané množstvo na 1 rok    

     
Položka MJ Predpokladané 

množstvo 
JC s DPH    Spolu s DPH 

Bravčové karé kg 168,00  0 

Bravčové plece kg 576,00  0 

Bravčový bôčik kg 84,00  0 

Bravčový orez kg 95,00  0 

Bravčová krkovička  kg 84,00  0 

Hovädzie zadné - mladý býk kg 336,00  0 

Hovädzie predné - mladý býk kg 336,00  0 

Hovädzie polievkové(kosti + mäso) kg 72,00  0 

Hovädzí orez kg 95,00  0 

kuracia pečeň 0,5 mrazená  kg 84,00  0 

sekaná chladená, bezlepková  kg 96,00  0 

saláma šunková, podiel mäsa 59 bezlepková kg 240,00  0 

dusená šunka min. podiel mäsa 67 %  
bezlepková 

kg 240,00  0 

saláma diéta min. podiel mäsa 56 % 
bezlepková 

kg 200,00  0 

saláma inovecká, min. podiel mäsa 80 % 
bezlepková 

kg 180,00  0 

saláma turistická min. podiel mäsa 90 % 
bezlepková  

kg 180,00  0 

pečeňový syr bezlepkový kg 12,00  0 

slanina oravská údená kg 72,00  0 

párky obyčajné, podiel mäsa 60% bez lepku kg 84,00  0 

párky bratislavské min.podiel mäsa 80 % bez 
lepku 

kg 90,00  0 



Klobása domáca min. podiel mäsa 80 % bez 
lepku 

kg 20,00  0 

bravčové koleno údené kg 60,00  0 

bravčová krkovička údená bez kosti , bez 
lepku 

kg 96,00  0 

bravčové karé údené bez kosti, bez lepku kg 96,00  0 

jaternice, min. podiel mäsa 60 % bez lepku kg 120,00  0 

     

     

     

     

     

     

     

Spolu celkom     
     
     

Spolu celkom bez DPH     

DPH     

Spolu celkom s DPH     

     
Vypracoval:     
Dátum:    Podpis a pečiatka: 

  
 
                                                                                                                                               
                                                   
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 


