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KÚPNA ZMLUVA 

 
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v platnom znení 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Predávajúci: 

     

Obchodné meno:  Lacnea Slovakia, s.r.o.  

Sídlo:                   Nám. Sv. Anny 15, 911 01 Trenčín 

Prevádzka:               Mäsiarstvo u Urbánka 

                                   Nám. sv. Anny 15, Trenčín 911 01 

Zastúpený:                 Ing. Michal Urbánek – konateľ spoločnosti 

IČO:                           44 110 219   

DIČ:                           2022603000                        

IČ DPH:                    SK2022603000  

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Číslo účtu:               5042891465/0900 

IBAN:   SK12 0900 0000 0050 4289 1465 

Zápis v OR:  Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20027/R 

 

a 

 

Kupujúci:       

 

Obchodné meno: Obec Neporadza       

Sídlo:  Neporadza 108, 913 26 Neporadza 

IČO:                      00311821 

DIČ:  2021079808                                   

V zastúpení:  Marián Kopecký – starosta obce   

IBAN:  SK06 5600 0000 0006 2834 9005 

Miesto dodania: Školská jedáleň pri MŠ Neporadza 

Kontaktná osoba: Laššová Lívia 

Kontakt:  0907 439 994, jedalen@neporadza.sk             

 

1. Predmet zmluvy 

Predaj mäsa, mäsových výrobkov, hydiny a ostatných mäsových produktov. 

 

2. Dodávka, plnenie a objednávka tovaru 

Dodávky sa uskutočnia na základe písomnej, alebo telefonickej objednávky. Tovar sa 

objednáva 24h pred dodávkou, v prípade akútnej potreby v deň dodávky.  
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Objednávku a prevzatie tovaru môžu vykonať poverené osoby kupujúcim:  

meno a priezvisko: ..Livia Laššová........................ narodený: ................................. 

      ..Monika Sedláčková...............               .................................. 

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

 

3. Miesto plnenia 

Miestom plnenia sa stáva/jú prevádzka/-y kupujúceho: Školská jedáleň pri MŠ  

ulica: Neporadza   súpisné číslo: 127   popisné číslo:  -  

mesto/obec: Neporadza   

orientačné  označenie prevádzky:   -  poschodie:  -  

 

4. Kvalita a množstvo dodávaného tovaru 

Podľa potravinového kódexu SR. Zloženie výrobku a doba spotreby bude vyznačená na etikete 

alebo potlači obalu. 

Zákazník má právo reklamovať množstvo a kvalitu tovaru len pri jeho preberaní. Neskoršie 

reklamácie výrobca neakceptuje s výnimkou skrytých vád tovaru (hnisavé ložisko v jadre mäsa, 

cudzí predmet vo výrobkoch a pod.), s čím kupujúci súhlasí. V prípade, že zákazník žiada 

neštandardné balenie výrobku alebo gramáž je potrebné tovar objednať písomne alebo e-

mailom. 

 

5. Cena 

Cena jednotlivých druhov tovaru je uvedená v dodacom liste alebo vo faktúre. Potvrdením 

dodacieho listu preberajúci pracovník zodpovedá za to, že jednotková cena za výrobok je 

v súlade s objednávkou.  

 

6. Platobné podmienky 

Platba bude uskutočnená na základe faktúry prevodným príkazom so splatnosťou, ktorá je 

uvedená na  vystavenej faktúre. Dodávky tovaru uskutočňované čiastočne počas mesiaca, budú 

vyfakturované podľa dohody, najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca za uvedený 

mesiac. 

V prípade omeškania platby a nerešpektovania splatnosti, budeme  účtovať úrok z omeškania 

vo výške 0,066 %, ktorú si zmluvné strany dohodli, z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť dodávky tovaru až do zaplatenia neuhradených 

faktúr. 

 

7. Ostatné podmienky 

Predávajúci je oprávnený pozastaviť dodávky, nedodať tovar alebo požadovať zaplatenie 

kúpnej ceny v hotovosti pri preberaní tovaru ak: 

- dlžník podal návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo už je v reštrukturalizačnom 

konaní, 

- na dlžníka bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bolo začaté konkurzné 

konanie alebo bol vyhlásený konkurz, 

- ak je dlžník v omeškaní s platbami viac ako 3 dni. 
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8. Platnosť zmluvy 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Všetky zmeny 

a dodatky môžu byť vzájomne dohodnuté len písomne.  

Zmluva je uzatvorená na dobu: 01.01.2023-31.12.2025.  

 

9. Záverečné ustanovenia 

Zmluvné  strany sa dohodli, že  všetky  spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy, budú riešené v zmysle Obchodného zákonníka.  

 

Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana 

dostane po jednom vyhotovení kúpnej zmluvy.  

 

 

 

 

   V Trenčíne, dňa ................       V Neporadzi, dňa 02.01.2023                                      

    
 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Za predávajúceho:                                                                    Za kupujúceho: 

 

 Ing. Michal Urbánek               Marián Kopecký 

  konateľ spoločnosti                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


