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Kúpna zmluva č. 9004-1/0133/2014/CE 
uzatvorená na dodávku tekutých energetických produktov podľa § 409 a  nasl. Obchodného zákonníka v  platnom 

znení medzi: 

 

 

 

Predávajúci: SF Soepenberg, s.r.o. 
    Sladovnícka 13 , 917 01 Trnava 

IČO:36230791 

IČ DPH: SK2020164278     

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

Číslo účtu: 6613483014/1111 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.11320/T  

V zastúpení: Ing. Christiaan Slagter – konateľ 

(ďalej len Predávajúci) 

 

Kupujúci: AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 
  076 64 Zemplínska Teplica 

  Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro., vložka č. 12249/V 

  IČO: 36204447 

  IČ DPH: SK2020032003 

  Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 

  Číslo účtu: 1688384755/0200 

  V zastúpení: Ing. Ivan Seňko – konateľ 

(ďalej len Kupujúci) 

 

 

I. Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je dodávka tekutých energetických produktov uvedených v prílohe č. 1 k tejto Zmluve za 

podmienok uvedených v ďalších ustanoveniach tejto Zmluvy. 

II. Množstvo, cena, termín dodávky 
Množstvo:  v zmysle písomnej objednávky Kupujúceho 

Kúpna cena jednotlivých druhov tekutých energetických produktov je uvedená v prílohe č. 1 k tejto Zmluve. 

Kúpna cena je bez DPH, ktorú bude Predávajúci fakturovať v zmysle platných právnych predpisov. Uvedená 

kúpna cena je platná na sklade Kupujúceho DAP Zemplínska Teplica (INCOTERMS 2010), t. j. náklady na 

dopravu znáša Predávajúci. 

Termín dodávky:  do 7 pracovných dní od obdržania písomnej objednávky od Kupujúceho    

III. Kvalita 
Tovar musí byť zdravotne nezávadný a svojou kvalitou musí vyhovovať na kŕmenie hospodárskych zvierat. 

Množstvové a akostné prevzatie tovaru sa uskutoční na sklade Kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare 

prechádza na Kupujúceho okamihom dodania tovaru. Tovar nie je dodávaný v systéme GMP+. 

IV. Platobné podmienky 
Kupujúci zaplatí Predávajúcemu za tovar dodaný podľa tejto zmluvy na základe faktúry s lehotou jej splatnosti 14 

dní od jej vystavenia. 

Zmluvné strany sa dohodli na možnosti vzájomného započítania si svojich záväzkov a pohľadávok. 

Neuhradenie faktúry v lehote splatnosti bude považované za hrubé porušenie podmienok tejto Zmluvy 

a Predávajúci je oprávnený uplatniť si voči Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej sumy za 

každý deň omeškania od dátumu vystavenia faktúry, a to aj formou faktúry splatnej 14 dní od dátumu jej 

vystavenia. 

Tovar zostáva majetkom Predávajúceho až do jeho úplného zaplatenia zo strany Kupujúceho, do tej doby je 

Kupujúci len držiteľom tovaru. 

V. Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a je platná dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Reklamácie dodávok sa riešia za prítomnosti povereného zástupcu Predávajúceho. 

3. Predávajúci poveril zodpovednosťou za plnenie podmienok tejto zmluvy Ing. Pavol Leiner 0915 768 132. 

4. Zúčastnené strany sa zaväzujú prípadné prekážky v plnení tejto zmluvy neodkladne oznámiť druhému 

účastníkovi. Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi. Zmluvné  

strany sa dohodli, že všetky spory z plnenia podľa tejto zmluvy, ktoré môžu vzniknúť, alebo vznikli sa budú snažiť 

vyriešiť mimosúdnou dohodou. 

5. Ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť len na základe dohody obidvoch zmluvných strán písomným dodatkom 

k tejto zmluve. 
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia a na znak 

toho ju vlastnoručne podpisujú.    

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, po jednom pre každú zúčastnenú stranu.                                                               

 

 

V Trnave, dňa 28.02.2014    V Zemplínskej Teplici, dňa 28.02.2014 

Za Predávajúceho:     Za Kupujúceho: 

 

 

 

 

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

Ing. Christiaan Slagter     Ing. Ivan Seňko 

konateľ       konateľ  

 

 

        


