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Kúpna zmluva
č. predávajúceho
č. kupujúceho
uzatvorená na základe Zákona číslo 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka

Článok 1
Zmluvné strany
1. Kupujúci:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba :
Číslo telefónu

2. Predávajúci:

Obec Nededza,
príjemca Školská jedáleň pri MŠ Nededza
ulica Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
PhDr. Peter Vajda, starosta
00321516
2020677582
Prima Banka, a.s.
5604744003/5600
p. Straska
041/5980523

Ľuboslav Moravčík – Potravinka

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba
Číslo telefónu
Číslo faxu
Adresa mail

Martinčeková 48, 013 03 Varín
Ľuboslav Moravčík, majiteľ
31073719
1020528509
SK1020528509
Tatra Banka a.s.
2925875078/1100
Ľuboslav Moravčík, mobil 0903 663 503
objednávky: 041/5692502, 0911 544 502,
041/56 92 502
pekarenvarin@stonline.sk

Právna forma:

fyzická osoba – podnikateľ, na základe Živnostenského listu
Živnostenský register č. 511-6496

Článok 2
Východiskové podklady a údaje
Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy je Ponuka predávajúceho zo dňa 01.04.2012,
ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
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Článok 3
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu, na základe objednávok,
podľa dennej potreby pekárenské výrobky /ďalej len tovar/ v rozsahu sortimentu podľa
prílohy číslo: 1 – Ponukový list , ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať a kupujúci zaplatiť zaň kúpnu cenu.

Článok 4
Miesto, čas, a spôsob plnenia
1. Miestom dodania predmetu zmluvy je odberné miesto:
Materská škola, Za kaštieľom č. 136, 013 02 Nededza,
čas dodania od 05:00 hod. do 07:00 hod.
Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podľa objednávok - písomne, telefonicky, osobne,
resp. e-mailom, faxom.
Objednávka kupujúceho musí obsahovať názov a množstvo požadovaného tovaru, termín
plnenia, dátum, pečiatku a podpis povereného zástupcu kupujúceho, ktorým je: Mária
Stráska.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, podľa článku 3 tejto zmluvy, na miesto plnenia
najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu. Ak kupujúci
požaduje dodávku v pracovných dňoch do 06.00 h., je povinný doručiť predávajúcemu
objednávku pracovný deň predtým, a to najneskôr do 11.00 h.
Rozvozné dni sú pondelok až sobota od 03:00 do 11:00. hod., doplnkový rozvoz je o
05:00. hod.
3. Objednávky kupujúceho sa budú zasielať a uplatňovať:
- na telefónne číslo predávajúceho: 041/56 92 502
- na faxové číslo predávajúceho: 041/56 92 502
- na mobilné číslo predávajúceho: 0911 544 502
4. Súčasťou dodávky je dodací list so základnými údajmi o dodávke (druh, množstvo, vratný
obal...)
5. Predmet zmluvy prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho, ktorý svojim podpisom
v mieste určenia potvrdí množstvo, sortiment a kvalitu dodaného tovaru.
6. Dopravu predmetu zmluvy na miesto určené kupujúcim a odvoz vratných obalov, resp.
prepraviek, zabezpečuje predávajúci.
7. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru jeho fyzickým prevzatím a zaplatením hodnoty
prevzatého tovaru.
8. Vratné obaly - prepravky predávajúceho je kupujúci povinný vrátiť okamžite, najneskôr
však pri najbližšej dodávke tovaru.
Vodič – zamestnanec kupujúceho zapíše na dodací list skutočný stav dodaných a vrátených
obalov - prepraviek. Kupujúci po potvrdení dodacieho listu súhlasí s množstvom prijatých
a vrátených obalov – prepraviek.
Kupujúci sa zaväzuje chrániť obalov – prepravky, ktoré sú majetkom predávajúceho,
pred znečistením a poškodením.
V prípade nevrátenia všetkých vratných obalov - prepraviek po odsúhlasení konta
obalov, má predávajúci právo fakturovať tieto v nákupnej cene pri najbližšom termíne
fakturácie.
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Článok 5
Cena
1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v eurách s možnosťou jej
úpravy počas trvania zmluvného vzťahu. Dohodnutá cena
je uvedená v ocenenom
ponukovom cenníku.
2. Dohoda o zmene dohodnutej ceny predmetu zmluvy uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy
je možná. Každé zníženie dohodnutej ceny je možné vykonať okamžite, bez udania
dôvodu a bez schválenia kupujúcim.

Článok 6
Platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach:
a) bezhotovostný platobný styk,
b) dohodnutá cena za zrealizovanie predmetu zmluvy bude predávajúcemu poukázaná až
po prevzatí predmetu zmluvy na základe potvrdených dodacích listov a
predložených faktúr,
c) lehota splatnosti vystavených faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
2. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platnej legislatívy.
Faktúra musí súhlasiť s dodacími listami.
V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je
oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku
opraviť alebo vystaviť novú.
3. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným
splnením jeho záväzku.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že predávajúci je platiteľom DPH a kupujúci nieje
platiteľom DPH.

Článok 7
Balenie, označovanie, preprava na miesto dodania a kvalitatívne požiadavky
1. Balenie, označovanie, prepravu dodávaného tovaru podľa predmetu zmluvy uvedeného
v čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy zabezpečí predávajúci podľa zákona
č.152/1995 Z. z. o potravinách.
2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je I. akosti a zodpovedá platným
normám akosti potravinárskych výrobkov po dobu ich záručnej lehoty.
3. Dodávaný tovar musí byť čerstvý t. j. v deň dodávky nesmie odo dňa výroby uplynúť viac
ako 1/3 doby spotreby (dĺžka lehoty medzi dňom výroby a dňom spotreby).
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Článok 8
Zodpovednosť za vady
1. Kupujúci má právo na bezchybné plnenie. Ak tovar pri prevzatí vykazuje zjavné vady,
kupujúci tieto okamžite reklamuje a súčasne si vyhradzuje právo na ich bezplatné
odstránenie v termínoch dohodnutých v zázname o prevzatí tovaru t. j. v dodacom liste.

Článok 9
Zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo účtovať
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy vrátane DPH za každý
začatý deň omeškania úhrady faktúry.

Článok 10
Doba trvania, skončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvu môže vypovedať písomne kupujúci i predávajúci s dvojmesačnou
výpovednou lehotou.

Článok 11
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnených zástupcov oboch
zmluvných strán.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne oznamovať zmenu v údajoch
uvedených v čl. 1 tejto zmluvy.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdneho sporu vzniknutého z tohto zmluvného
vzťahu bude na konanie miestne príslušný súd, v obvode ktorého má sídlo predávajúci.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch.
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7.

Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne,
nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nededzi dňa:10.10.2012

……………………………………..
kupujúci

Vo Varíne dňa:10.10.2012

…………………………………
predávajúci

