RÁ MC OV Á KÚ PN A ZM LU VA

uzatvo rená pod l'a § 409 a nasl. zák ona č. 513/1991 Zb. v znení nes kor ších pre
dpisov
medzi:
Mir osl av Dudoň , Duk át, Vel'ké Rov né 341 , 013 62

zastú pený·: Miroslav

Dud o ň ,

maj itel'

registrácia : C 1401 /92 KV-779 8/9 2KV
IČO: 178205 02
DIČ: SK 102 052 141 4
č . účtu :

tel.
( ďalej

č í s lo :

0903/265134

len "pr edá vaj úci ")

a
Me sto Krá sno nad Kys uco u, 1. má ja 125 5, 023 02 Krá sno nad Kys uco u

zas túpená : Ing . Joz ef Grapa, prim áto r
IČO: 003 14 072
DIČ: 202 055 3073
číslo účtu :

503 639 0891 /0900

Kon eč ný príj em ca: Školská jedáleň pri Ma ters kej ško le
Lesn ícka 137 0
023 02 Krásno nad Kys ucou
tel. číslo : 041 /43 85289
( ďa lej

len "ku puj úci ")

l.
Pre dm et zm luv y

Predm etom tejto zml uvy je úprava vzá jom nýc h práv a povinností zml uvn ých
strán pri dod ávkach
tovaru pre dáv ajú ceh o kup ujú cemu .

ll.
Dod aci e pod mie nky

Predávajúci sa zav äzu je dod áva ť tovar do odb eratel'ského mie sta : Ško lská jed
á l eň pri Ma ters kej
škole Lesn ícka 1370, 023 02 Krásno nad Kysuco u. Dod ávk y tovaru pre
dáv ajú ceh o budú
realizované na zák lade objedn ávo k kup ujú ceh o.
Kupujúci je pov inný tov ar objedn ávať najn esk ôr 24 hodín pre d pož ado van ým
term íno m dodania .
2. Prepra vu obj edn ané ho tovaru bude predávajúci rea l izovať na vla stn é nák
lady , pok ia!' sa zmluvné
strany ned oho dnú ina k.
3. Predáv ajúci je pov inn ý dodať tov ar kupuj úcemu spolu so vše tkým i dok
lad m i vzťahujúcimi sa
k tova ru .
4. Kupujúci sa zav äzuje odobrať obje dn aný tova r na doh odn utý ch odb
era tel'ských miestach
a potvrdiť dod ací list, ktorý mu pri odovzd aní tova ru bud e predlo žený . Tov
ar sa považuje za
dod aný kup ujú cem u po jeh o fyzi cko m odovzdan í a pre kon trolova ní kup
uj úcim alebo jeho
zá stup com a potvrden ím dod acie ho listu , príp . daň ového dok ladu . V dod aco m
liste , príp . daňovom
dok lad e pre dáv ajú ci uve die :
•
identifikáciu zm luvn ých strán ,
•
druh a mn ožstvo dod ané ho tovaru .
•
cenu dod anéh o tovaru s DPH, sadzbu DP H,
1.

5.

•
deň dodan ia tovaru ,
•
podpis oprávnenej osoby predávajúceho,
•
príp. ostatn é náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Prevzatím tovaru a potvrdením dodacieho listu , príp. daňového dokladu prechádza vlastnícke
právo k tovaru na kupujúceho . Týmto okamihom zá roveň prechádza na kupujúceho
nebezpečenstvo škody na tovare.
Ku pujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar z ap latiť predávaJúcemu kúpnu cenu v súlade
s článkom 111 tejto zmluvy.

Il i.
Kúpna cena a plato bné podm ienky

1.

2.
3.

4.

Cena dodávaného tovaru je stanovená dohodou zm luvných strán . Cenou tovaru sa rozum ie vždy
cen a platná v deň dodan ia tovaru . Prípadné zmeny cien a dátum ich platnosti je predávajúci
povinný oz nám iť kupujúcemu písomne najneskôr 14 dn í pred nadob udnutím účinnosti novej ceny,
a to doručením novéh o ponukového listu s vyznačením nových cien a doby platnosti tohto listu.
Zmenené ceny sú účinn é odo d ňa uvedeného v novom ponukovom liste a pre kupuj úceho sa
stávajú záväznými dňom doručenia nového ponukového listu.
Predávajúci je povinný kúpnu cenu dodaného tovaru vyúčtovávať na základe faktúr , ktoré je
povinný doručovať kupujúcemu.
Kupujúci je povinný zap latiť predávajúcemu kúpnu cenu :
bezhotovos tným bankovým prevodom
Kupujúci je povinný zaplatiť celú kúpnu cenu dodan ého tovaru pouká zaním príslušnej čiastky
na bankový účet predávajúceho do 14 dn í odo dňa dodania tovaru predávajúcim. Kupujúci sa
zaväzuje uhradiť kúpnu cen u riad ne a včas . Za deň uh radenia kúpnej ceny tovaru sa považuje
deň pripísan ia čiastky na bankový účet predávajúceho. V prípade, že kupujúci sa dostane do
omeškania s platením kúpnej cen y, predávajúc i je oprávnený účtovať mu úroky z omeškania
vo výške 0,05% z dlžnej čia stky za každý začatý deň omeškania .
K dohodnutým cenám bude účtov aná daň z pridanej hodnoty v zmys le všeo becne zá väzných
právnych predpisov platných na území SR.

IV.
M nožst vo, akosť tovar u, obal a balen ie, záruk a za akosť

1.

Predávajúci sa zaväz uje dodávať kupuj úcemu tovar v množstve, aké ku pujúc i objednal
v jednotlivých objed návkach.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať to var zabalený v orig inálnom balení od výrobcu a vybaviť ho na
prepravu spôso bom potrebným na jeho uchovan ie a ochranu , pokial' sa zmluvné strany
nedohodnú in ak.
3. Predávajúci ručí za akosť dodaného tovaru po dobu trvanlivosti tovaru , ibaže kupujú ci nedodrží
skladovacie podmienky uved ené článk u V. tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k vadám tovaru
nesprávnym nakladaním alebo skladovan ím tovaru zo strany kupuj úceho , predávajúc i za tieto
vady nezod povedá. Predávajúc i zodpovedá za vady tovaru , ktoré tovar má v okamihu jeho
prebe rania kupuj úci m.
4. Reklamácie kvality tovaru (t.j . reklamácie skrytých vád , re sp. kval itatívne vady) je kupujú ci
povinný doručiť predávajúc emu najneskôr do dátumu spotreby tovaru. V prípade , že reklamácia
akost i tovaru zo strany kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu
do 30 dn í. V takom prípade je predávajúci povinný na vlastn é náklady zabezpečiť odvoz
reklamovaného tovaru , pričom je zároveň povin ný vystaviť kupujúcemu dobropis na cenu
reklamovaného tovaru .
5. Kupujúci je povinný preh liad n uť tovar ihn eď pri jeho dodaní. Reklamácia poškodeného tovaru (t.j.
reklamácia zjavných vád napr. poškodenie obalu výrob ku) príp. reklamácia v množstve tovaru je
možná iba pri preberaní tovaru
Kupujúci . ktorý má podl'a dohody platiť kúpnu cenu bankovým prevodom , je oprávnený
poškodený tovar a množstevné rozdiely reklamovať iba na základe rekla mačného listu .
Reklam ač ný list je kupujú ci povinný odovz dať predávajúce mu pri preberaní dodaného
tovaru , v ktorom uvedie:
• druh a množ stvo reklamovaného tovaru,
•
stručný popis vád reklam ované ho tovaru ,

•
•

pečiatka

a podpis oprávnenej osoby kupujúceho,
dátum vypísania reklamačného listu.

Kupujúci je 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 reklama čného listu predávajúci vyúčtuje kupujúcemu kúpnu cenu za dodaný
tovar.

v.
Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neu rčitú .
2. Zmluvu možno ukončiť:
•
dohodou zm luvných strán,
•
výpoveďou ,
•
okamžitým odstúpením.
3.
Ktorákol'vek zmluvná strana j e oprávnená kedykol'vek zmluvu aj bez uvedenia dôvodu vypovedať.
Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zm luvnej strane, inak Je neplatná Výpovedná
doba je 30 dní a začína plynúť od 1. dňa nas ledujúceho mesiaca po doručení písomnej
výpovede.
4. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúp iť s okamžitou účinnosťou v prípade, že kupujúci
poruší akúkol'vek zmluvnú pov i nnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Odstúpeniu však m usí
predchádzať písomná výzva doručená kupujúcemu so špecifikáciou porušenia tejto zmluvy a so
stanoven ím pri meranej lehoty na nápravu . Oznámen ie o odstúpení mus í mať písomnú formu .
Účinky odstúpenia od zm luvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení kupujúcemu.
Od stú pením od zmluvy nezan iká nárok predávajúceho na náhradu škody a nárok na účtovanie
úrokov z omeškania pod l'a čl . l ll. bodu 3 tejto zmluvy.
5. Odstúpen ím od zmluvy nezaniká pov in nosť zml uvných strán vysporiadať si všetky záväzky, ktoré
im vznikli pred ukončením zmluvy.

Vl.
Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda p l atnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvným i stranami.
Zmluvné strany sa dohodli , že ostatné práva a povinnosti zm luvných strán neupravené touto
zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonn íka a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných na území SR.
3. Zmluvné strany sa dohod li, že všetky prípadné spory vznikn uté real izova ním obchod ného vzťahu
podl'a tejto kúpnej zmluvy sa budú snaž iť riešiť predovšetkým mimos(Jdnou cestou.
4. Zmluvné strany sa dohodli , že zmeny a doplnky tej to 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 zmluvných
strán .
6. Zmluva je uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, nie v ties ni a za nápad ne
nevýhodných podmienok.
7. Zmluvné strany svoj ím vlastnoručným podpisom na znak súh lasu potvrdzujú , že si zmluvu
prečíta l i , jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
1.
2.
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