
K'U PN A Z M L UV A č. 4/2014 

o dodávke tovaru uzatvorená podľa§. 409 Obchodného zák~:mníka a nasl. 

1./ Dodávateľ : COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo 
ul. Palárikova 87, 022 01 Čadca 

Zastúpená: Ing. Miroslavom J a n í k o m 
predsedom predstavenstva 

Bohuslav C y p r i ch 
podpredseda, námestník ekonomického úseku 

Bankové spojenie 
Číslo účtu : 
IČO : 
IČO DPH: 
DIČ : 

Slov. sporiteľňa 
0312539603/0900 
00168 947 
SK2020421194 
2020421194 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka č. 41/L 
Oddiel: Dr 

2./ Odberateľ Materská škola Lesnícka 1370 
023 02 Krásno nad Kysucou 

Zastúpená: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO 
DIC: 

p. Anna ŠARLAKOV Á - riaditeľka 

Slovenská sporiteľňa, a.s. Čadca 
503 63 90891 /0900 
42349567 
2023985095 

1. 
Predmet zmluvy 

Dodávateľ sa zaväzuje odpredať tovar z prevádzkových jednotiek COOP Jednoty, SD Čadca 
a odberateľ sa zaväzuje za odobratý tovar zaplatiť dohodnutú cenu 

Odberné miesta odberateľa budú súčasťou tejto zmluvy. 
Odberné miesto predajne č. 14-100 Krásno nad Kysucou 

II. 
Platobné podmienky 

Odberateľ - kupujúci podľa konkrétnych odberných miest sa zaväzuje predkladať objed
návky na tovar 3 dni vopred na uvedený tovar /potraviny 
Dodávateľ - predávajúci /HZP konkrétnej prev. jednotky/ si na základe objednávok zabezpe
čí požadovaný tovar tak„ aby splnil požiadavky odberateľa. Dodávka tovaru je splnená odo
vzdaním tovaru odberateľovi a potvrdením dodacích listov. 
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()cl berél tel·: 

MATERSKÁ ŠK01.J\ 
Lesnícka 1370 

023 02 Krásno nad Kysucou 
I } 


