
Z M L U V A  

o dodávkach tovaru č.  2014/01/23 
uzatvorená v zmysle ustanovení §269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka,   

medzi zmluvnými stranami 
 

 
Predávajúci:   KONEX elektro, spol. s r. o. 
    Rastislavova 7 
    040 01 Košice 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s., Košice 
Číslo účtu:   8010-0913022693/7500 
IČO:    31680569 
DIČ:    2020491506 
IČ DPH   SK2020491506 
Zapísaný :                                   v OR OS  Košice I. oddiel Sro, vložka 3777/V 
                                                 
                                                    a 
 

 
Kupujúci:   AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o.  
     Hlavná 480 
    076 64  Zemplínska Teplica 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s.  
Číslo účtu:   1450115758/0200 
IČO:    36204447 
DIČ:    2020032003 
IČ DPH:   SK2020032003 
Zapísaný :                                   Obchodný register : OS Košice I, Oddiel : Sro, Vložka : 12249/V 
                                                     
                                                        
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1.  Strany zmluvy sa touto zmluvou dohodli na podmienkach, vzájomných právach a povinnostiach, za 

ktorých budú realizovať svoje vzájomné obchodné prípady - jednotlivé kúpne zmluvy na dodávku 
tovaru. Predávajúci sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje dodávať kupujúcemu  tovar, nachádzajúci sa 
v tovarovej ponuke predávajúceho, a to v období od dátumu podpisu tejto zmluvy až po dobu jej  
platnosti, podľa doručených objednávok kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť 
kúpnu cenu predávajúcemu. 

2.  Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar kupujúcemu v súlade s obchodnými podmienkami predávajúceho, 
pokiaľ medzi stranami touto zmluvou nie sú dohodnuté iné podmienky. 

 
Článok II. 

Miesto a čas plnenia 
 

1.  Strany zmluvy sa dohodli, že miestom plnenia zo strany predávajúceho je miesto určené kupujúcim 
v objednávke a to, ktorékoľvek miesto na území Slovenskej republiky prípadne Českej republiky, pokiaľ 
medzi stranami nie je písomne dohodnuté inak.  

2.  Predávajúci sa zaväzuje  dodať tovar kupujúcemu na základe obdŕžanej objednávky v dohodnutom 
termíne. Pri štandardnom tovare na sklade predávajúceho sa dodávka realizuje predávajúcim do 3 - 4 dní 
od doručenia písomnej objednávky kupujúceho, prípadne aj skôr, inak v termíne stranami zmluvy 
dohodnutom osobitne.                                                                                                                 

3.  Kupujúci sa zaväzuje doručiť predávajúcemu písomnú objednávku s určením presnej špecifikácie tovaru, 
jeho množstva, požiadavky termínu a miesta dodávky. Kupujúci sa touto zmluvou nezaväzuje na kúpu 



tovaru výlučne u predávajúceho, avšak doručením akejkoľvek objednávky predávajúcemu, je táto zmluva  
pre kupujúceho záväzná vo vzťahu k predmetnej objednávke. Strany zmluvy sa dohodli, že za rovnocen-
né považujú písomné doručenie objednávky poštou, faxom, emailom. 

4.  Strany zmluvy považujú dodanie tovaru za splnené jeho odovzdaním kupujúcemu, ktorý prevzatie tovaru 
potvrdí písomne ( potvrdením dodacieho listu.) Objednávka sa považuje za splnenú pri dodaní tovaru 
s toleranciou až + 5% objednaného množstva pri kábloch a iných dodávkach tovaru v metráži. 

5.  Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po  
úplnom zaplatení kúpnej ceny za dodaný tovar kupujúcim a kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek 
úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru až do 
momentu  zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúci akceptuje toto vlastnícke právo predávajúceho a súčasne 
vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich sa výhrady vlastníckeho práva.  

6.  Kupujúci má právo v prípade, ak predávajúci nedodrží vzájomne dohodnutý termín dodania 
štandardného tovaru, odstúpiť od zmluvy a požadovať týmto dohodnuté zmluvné  úroky z omeškania 
za každý deň omeškania vo výške 0,05% z objemu nedodaného tovaru, avšak celková výška úroku 
z omeškania nesmie presiahnuť 1% celkovej hodnoty objednaného tovaru, ktorá je uvedená v potvrdení 
objednávky. 

 
Článok III. 

Cena a platobné podmienky  
 
1. Cena tovaru je stanovená  platným cenníkom predávajúceho, platným v deň kúpy tovaru.  

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu zľavu z cenníkovej ceny tovaru vo výške 18 %. 
2. Predávajúci sa zaväzuje vratné obaly (káblové bubny a pod.) fakturovať pri dodávke tovaru spolu 

s cenou za opotrebenie. Pri vrátení obalov predávajúcemu, predávajúci odkúpi obal za cenu, ktorej 
výška je určená podľa obchodných podmienok jednotlivých výrobcov káblov pre vratné obaly a je 
uvedená na internetových stránkach výrobcu. 

3. Predávajúci sa zaväzuje vyúčtovať cenu tovaru po jeho dodaní – odovzdaní kupujúcemu. 
4. Kupujúci sa zaväzuje písomne oznámiť predávajúcemu každú zmenu, ktorá má vplyv na riadne 

vystavenie  faktúry, daňového dokladu predávajúcim. 
5. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti 

faktúry, daňového dokladu. 
6. Strany zmluvy si dohodli termín splatnosti faktúr 21 dní odo dňa jej vystavenia. 
7. Zmluvné strany sa dohodli, pre prípad, že sa kupujúci dostane do omeškania s platením zálohovej alebo 

konečnej faktúry, na práve predávajúceho  na zaplatení zmluvnej pokuty vo výške 1% z dlžnej za každý 
aj začatý deň omeškania s platením faktúry. Takto dohodnutá zmluvná pokuta nemá charakter náhrady 
škody v zmysle Obchodného zákonníka, ale predstavuje prostriedok záruky na dodržanie dohodnutej 
lehoty splatnosti.. Zmluvné strany vyhlasujú, že takto dohodnutú zmluvnú pokutu považujú za 
primeranú okolnostiam  a obchodným zvyklostiam, ako aj to že zmluvná pokuta je dohodnutá v súlade 
s dobrými mravmi. 

8. Predávajúci má právo, v prípade ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry po lehote splatnosti 
zastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu alebo mu prípadne neposkytnúť zľavy z ceny tovaru, tým 
nie sú dotknuté ostatné zmluvné dojednania a nárok predávajúceho na náhradu škody.  

9. Strany zmluvy sa dohodli, že omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny prípadne  jej časti za 
dodaný tovar, po lehote splatnosti o viac ako 10 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, 
podľa § 345 Obchodného zákonníka, zakladajúce právo predávajúceho na odstúpenie od zmluvy ako 
aj právo požadovať vrátenie tovaru.  

10. Kupujúci sa zaväzuje v prípade, že nenadobudne vlastníctvo k dodanému tovaru od predávajúceho 
podľa čl. II. bodu 5. tejto zmluvy, vrátiť tento tovar resp. jeho finančný ekvivalent predávajúcemu.  

11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávok znáša dlžník. 
 

 



Článok IV. 
Záruky, vady tovaru, reklamácie 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje na dodaný tovar poskytnúť záruku 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.  
2. Predávajúci zároveň prehlasuje, že kupujúcemu odpredá len nový, nepoužitý tovar, vyhovujúci platným 

STN a v prípade výrobkov nn aj zákona č. 264/1999 Z.z.. Predávajúci prehlasuje, že na minimalizo-
vanie nedostatkov a nezhôd má zavedený systém riadenia kvality podľa  ISO 9001. 

3. Vady tovaru zrejmé pri odbere tovaru (vady v: druhu tovaru, množstve, kompletnosti, balení,  
dokladoch a pod.) je kupujúci povinný reklamovať ihneď pri odbere tovaru. Pri vadách akosti, kupujúci 
uplatní písomnú reklamáciu u predávajúceho v rámci záručnej lehoty.  

4.    Kupujúci má nárok pri vadách tovaru požadovať : 
        a) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád 
        b) primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, ktorý bol dodaný ako vadný a ktorý sa takto preukázateľne  
            upotrebil 
        c) dodanie chýbajúceho tovaru, ak bolo dodané menšie množstvo tovaru 
       Voľba medzi vyššie uvedenými nárokmi patrí kupujúcemu, ktorý predávajúcemu včas písomne oznámi  
        uplatnený nárok. 

 
Článok V. 

Zodpovednosť za škodu 
 

1.     Predávajúci nezodpovedá za poškodenie dodávky tovaru po dodaní kupujúcemu, spôsobené jeho   
nesprávnym skladovaním, nesprávnym vnútorným zapojením, poškodením vnútornými vplyvmi ( napr. 
účinkami elektrických veličín neprimeranej veľkosti ), neodbornou montážou alebo nesprávnou 
obsluhou. 

2.     Ako prípady vyššej moci sú považované nasledujúce udalosti a skutočnosti, ktoré nastali objektívne po 
uzatvorení zmluvy a znemožňujú jej plnenie : štrajk, epidémia, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, 
zabavenie tovaru, embargo zákaz prevodu devíz, všeobecný nedostatok dopravných prostriedkov, 
všeobecný nedostatok vstupných materiálov a surovín, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. 
Zmluvná strana zasiahnutá udalosťou vyššej moci je povinná neodkladne oznámiť túto skutočnosť 
druhej strane a vykonať všetky možné opatrenia k zmiereniu následkov prípadného neplnenia zmluvy. 

 
                                                               Článok VI. 

Iné dojednania 
 

1. Strany zmluvy sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať kupujúcim i predávajúcim s výpovednou 
lehotou jeden mesiac písomnou formou. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede 
proti strane. 

2. Strany zmluvy sa dohodli pre prípad, že kupujúci odstúpi od požiadavky splnenia svojej objednávky 
predávajúcim v čase, kedy už nie je možné túto dodávku stornovať predávajúcim u výrobcu alebo jeho 
dodávateľa, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu primerané náklady vo výške 5% z hodnoty 
stornovaného tovaru pri bežnom sortimente a vo výške 80% z hodnoty stornovaného tovaru 
špecifického alebo vyrobeného pre kupujúceho. 

3. Kupujúci sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nebude postupovať 
ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 525 odst. 2 
Občianskeho zákonníka pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 20 % z ceny neuhradených 
faktúr. 

4. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov 
vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, 
výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie rozhodcovi Obchodného arbitrážneho súdu 
Košice, zriadenému spol. MB HUGOS, s.r.o., IČO: 36 740 276, zap. v obchodnom registri Okresného 
súdu Košice I, odd. Sro, vl.č. 19362/V. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom 
konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné. 

 



Článok VII. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1.   Za predávajúceho sú zmocnení až do odvolania konať: 
     a) vo veciach zmluvných a obchodnej realizácie :  Viera Lastomírska, konateľ 
     b) vo veciach obchodnej a technickej realizácie : Doc. Ing. Adamov Ján CSc., konateľ 
     Za kupujúceho sú  zmocnení až do odvolania konať: 
     a) vo veciach zmluvných a obchodných : Ing. Ivan Seňko, konateľ 
     b) vo veciach obchodnej a technickej realizácie : Ing. Marek Ferko                                
2.  Zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou obidvoch strán jej dodatkami.  Táto zmluva nadobúda 

platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán, platí na dobu neurčitú a je vyhotovená v dvoch 
rovnopisoch, každá strana obdrží jeden rovnopis. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na 
prípadných právnych nástupcov oboch  zmluvných strán.  

3. Ostatné podmienky touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami  Obchodných 
podmienok predávajúceho, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a kupujúci ich uplatnením 
objednávky u predávajúceho v plnom rozsahu akceptuje. Vzájomné vzťahy strán touto zmluvou ani 
obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka  a 
platnými slovenskými právnymi predpismi na predmet zmluvy vzťahujúcimi. 

4. Strany zmluvy prehlasujú, že osobnú a podnikateľskú totožnosť si vzájomne preukázali, túto zmluvy  si   
prečítali, jej obsahu porozumeli a ako prejav ich slobodnej vôle svojimi podpismi predpísaným  

     spôsobom potvrdili. 
 
V Košiciach, dňa 23.1.2014                              V Zemplínskej Teplici, dňa 23.1.2014 
 
 
Predávajúci:      Kupujúci: 

 
 

    
 
 Viera Lastomírska     Ing. Ivan Seňko 
______________________                                          _______________________ 
         konateľ spoločnosti     konateľ spoločnosti 


