RÁ MC OV Á KÚ PN A ZM LU VA

uz atv ore ná podl'a § 40 9 a na sl. zá ko n a č . 513/1 991 Zb . v zne
ní ne sko rší ch pre dp iso v
me dz i:
Bu ch ta Pa ve l1. má ja 1531 02 3 02 Kr ás no na d Ky su co u

za stú pe ný : Bu cht a Pavel, majite l'
reg ist rác ia: Ob Ú Č ad ca, živ . Reg iste r 50 2-1 02 46
ICO : 34 35 89 78
DIČ : 10 20 4 56 99 8
~

č. účtu :

tel.
(ďalej

čí s lo :

04 1/4 38 5 63 8

len "p red áv ajú ci" )

a
Me sto Kr ás no na d Ky su co u, 1. má ja 12 55 , 02 3 02 Kr ás no
na d Ky su co u

za stú pen á: l ng. Jo ze f Gr ap a , pri má tor
IČO : 00 31 4 07 2
DIČ : 20 20 55 30 73
číslo účtu :

50 36 39 08 91 l 09 00

Konečný prí jem ca : Šk ols ká jedáleň pri Ma ter ske j ško le
Lesn ícka 13 70
023 02 Krásn o na d Ky su co u
tel. č íslo : 041 /4 38 52 89
(ďa lej

len "k up ujú ci" )

l.
Pr ed me t zm luv y

Pre dm eto m tej to zm luv y je úp rav a vzá jom ný ch prá v a po
vin no stí zm luv ný ch strán pri dodá vka ch
tovaru pre dá va júceh o ku pu júc em u .

ll.
Do da cie po dm ien ky

Predávaj úci sa za vä zuje dodávať tov ar do od be rat el's kéh o
mi es ta: Šk ols ká jedáleň pri Ma terskej
škole Les níc ka 13 70 , 02 3 02 Krá sn o na d Ky suc ou . Do
dá vky tov aru pre dá va júc eh o bu dú
rea lizo va né na zá kla de obj ed ná vo k ku pu júc eh o.
Kupuj úci je po vin ný tov ar objednávať najne skô r 24 hodín pre
d po ža do va ný m ter mí no m do da nia .
6. Prepravu objedna né ho tov aru bude pre dá va j úci real izo
vať na vla stn é ná kla dy, po kia!' sa zm luv né
stran y ne do ho dn ú ina k .
7. Pre dá va júc i je po vin ný dodať tov ar ku pu júc em u spo
lu so vše tký mi do kla dm i vzťahujúcimi sa
k tov aru .
8. Ku pu júc i sa za vä zu je od ob rať ob jed naný tovar na
do hod nu tých od be rat el'ských mie sta ch
a pot vrdiť do da cí list , kto rý mu pri od ov zd an í tovaru bu
de pre dlo že ný . To va r sa po va žu je za
do da ný ku pu júc em u po jeh o fyz ick om od ov zd an í a pre
ko ntr olo va ní ku pu júc im ale bo j eh o
zá stu pc om a po tvr de ním do da cie ho listu, príp. daňového do
kla du . V do da co m liste, príp. daňovom
do klade pre dá va júc i uv ed ie :
•
ide ntifiká ciu zm luv ný ch strán ,
•
dru h a mn ož stvo do da né ho tov aru ,
•
ce nu do da né ho tov aru s DPH , sa dz bu DP H ,
2.

,

5.

deň dodania tovaru ,
•
podpis oprávnene j osoby predávajúc eho,
•
príp. ostatné náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpism i.
•
Prevzatím tovaru a potvrdením dodacieho listu , príp . daňového dokladu prechádza vlastnícke
právo k tovaru na kupujúceho . Týmto okamihom zároveň prechádza na kupujúceho
nebezpečenstvo škody na tovare.
Kup ujúci sa zaväz uje za riadne dodaný tovar zaplatiť predávajúc emu kúpnu cenu v s úlade
s čl ánkom 111 tejto z mluvy.

Ili.
Kúpna cena a platobné podmienk y
1.

2.
3.

4.

Cena dodávanéh o tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán. Cenou tovaru sa roz umie vždy
cena platná v deň dodania tovaru. Prípadné zmeny c ien a d átum ich platnosti je predávajúc i
pov in ný oznámiť kupujúcem u písomne najneskôr 14 dn í pred nadobudnu tím úči n no s ti novej ceny,
a to do ruče ním nového pon ukového listu s vyznačením nových cien a doby platnosti tohto listu.
Zmenen é ceny sú účinné odo dňa uvedeného v novom ponukovom liste a pre k upujúceho sa
stávajú záväznými dňom doru če n i a nového ponukovéh o listu.
Predávaj(Jci je povinný kúpnu cenu dodaného tovaru vyúčtovávať na základe faktúr, ktoré je
povinný doručovať kupuj úcemu .
Kupuj úci je povinný zaplatiť predávajúc emu kúpnu cenu:
bez hotovostný m bankovým prevodom
Kupuj úci je povinn ý zaplatiť ce lú kú pn u cenu dodaného tovaru pouká za ním príslušnej čiastky
na bankový účet predávajúc eho do 14 dn í odo dňa dodania tovaru predávajúc im . Kupujúci sa
zaväzuje uhradiť kúpnu cenu riadne a včas . Za d e ň uhradenia kúpn ej ceny tovaru sa považ uje
deň pripísania čiastky na bankový účet predávajúc eho. V prípade, že kupuj úci sa dostane do
omeškania s platením kúpnej ceny, predávajúc i je oprávnený účtovať mu úroky z omeškan ia
vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý zača tý deň omeškania .
K dohodnutý m cenám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zm ysle všeobecne záväzných
právnych predpisov platných na území SR.

IV.
Množstvo, akosť tovaru, obal a balenie, záruka za akosť
1.
2.

3.

•

4.

5.

Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcem u tovar v množstve, aké kupuj úci objednal
v jednotlivýc h obj ed návkach .
Predá vajúci sa za väzuje dodať tovar zabalený v orig inálnom balen í od výrobcu a vybaviť ho na
prepravu s pôsobom potrebným na j eho uchovan ie a ochranu , pokial' sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
Predávajúc i ručí za akosť dodaného tovaru po dobu trvanlivosti tovaru , ibaže kupujúci nedodrží
skladovac ie podmienky uved ené č l ánku V. tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k vadám tovaru
nesprávnym nakladaním alebo skladovaní m tovaru zo strany kupujúceho , predávajúc i za ti eto
vady nezodpove dá. Predávajúc i zodpovedá za vady tovaru , ktoré tovar má v okam ihu jeho
preberania kupujúcim.
Reklamácie kvality tovaru (t.j. rek lamácie skrytých vád , resp . kvalitatívne vady) je kupujúci
povinný doručiť predávajúc emu najneskôr do dátumu spotreby tovaru . V prípade, že rek lamácia
akosti tovaru zo strany kupujúceho je oprávnená , predávajúc i je povinný vysporiadať reklamáciu
do 30 dní. V takom prípade je predávajúc i pov in ný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz
reklamovan ého tova ru , pričom je zá rove ň povinný vystav iť kupujúcem u dobropis na cenu
reklamovan ého tovaru .
Kupujúci je povinný prehliadn uť tovar ih neď pri jeho dodaní. Reklamáci a poškodené ho tovaru (t.j.
reklamácia zjavných v ád napr. poškodeni e obalu výrob ku ) príp. rek lamácia v množstve tovaru je
možná iba pri preberan í tovaru
Kupujúci , ktorý má podl'a dohody p lat iť kúpnu cen u bankovým prevodom , je oprávnený
poškod ený tova r a množstevn é rozd iely reklamovať iba na základe reklamačného listu.
R e k la mačný list je kupujúci povinný odovzdať predávajúc em u pri preberaní dodaného
tovaru , v ktorom uvedie :
druh a množstvo reklamovan ého tovaru ,
•
stručný popis vád reklamovan ého tovaru ,
•

•
•

pečiatka

a podpis oprávnenej osoby kupujúceho,
dátum vypísania rek lamačného listu .

Kupujúci j e oprávnený neprevziať poškodený tovar. Pokia!' je reklamácia poškodeného tovaru
oprávnená , predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz poškodeného tovaru . Na
základe dodacieho listu a reklamačného listu predávajúci vyúčtuje kupujúcemu kúpnu cenu za dodaný
tovar.

v.
Doba trvania zmluvy

1.
2.

3.

4.

5.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .
Zmluvu možno ukončiť:
dohodou zmluvných strán,
•
výpoveďou ,
•
okamžitým odstúpením .
•
Ktorákol'vek zmluvná strana je oprávnená kedykol'vek zmluvu aj bez uvedenia dôvodu vypovedať.
Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná
doba je 30 dní a zač ína ply núť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej
výpovede.
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou v prípade, že kupujúci
poruší akúkol'vek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Odstúpeniu však musí
predchádzať písomná výzva doručená kupujúcemu so špecifikáciou porušenia tejto zmluvy a so
stanovením primeranej lehoty na nápravu. Oznámenie o odstúpení musí mať písomnú formu.
Účin ky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručen ia oznámenia o odstúpení kupujúcemu.
Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok predávajúceho na náh radu škody a nárok na účtovan i e
úrokov z omeškania podl'a č l . Ili. bodu 3 tejto zm luvy.
Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť zmluvných strán vys poriadať si všetky záväzky, ktoré
im vznikli pred ukončením zmluvy .

Vl.
Záve rečné

ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zm luvné strany sa dohodli , že ostatné práva a povin nosti zm luvných strán neupravené touto
zmluvou sa riadia príslušnými ustanoven iami Obchodného zákonn íka a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných na území SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli , že všetky prípadné spory vzniknuté realizovaním obchodného vzťahu
podl'a tejto kúpnej zmluvy sa budú snažiť riešiť predovšetkým mimosúdnou cestou.
4. Zm luvné strany sa dohodli , že zmeny a doplnky tejto zm luvy možno vykonať iba formou písomnej
dohody oboch zmluvných strán. Prípadná písomná dohoda bude neoddelitel'nou súčasťou tejto
zmluvy.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zm luvných
strán .
6. Zmluva je uzatvorená slobodne , vážne, určite a zrozumitel'ne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok.
7. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú , že si zmluvu
prečítali , jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia .

1.
2.

•
Mr,....,...."
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y

~1ESTO

PA

KRASnO ~~AD l\Y5tTOľ

02

Predávajúci: ..... .. .. .. .. ........ ... . .. . .

'

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

7,2..-./.~ ................. ........ ..

Kupujúci : ..... . .. . .. .

