
Kúpna zmluva
Uzavretá podl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

1.Zmluvné strany

Ryba Žilina, spol. s r.o.
Hviezdoslavova ul.5
Ing. Karol Andreutti, PhD., konateľ
Ing. Milan Halás, konatel'
Ing. Jozef Gažo, konatel'

IČO: 31563490
DIČ: 2020443282
IČO DPH: SK2020443282
Registrácia: Zapísaný v obch. registri okresného súdu v Žiline ,v oddieli Sro, vložka Č. 418/L
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2991098756/0200

Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:

Kupujúci: Reedukačné centrum Trstín
Sídlo: Trstín 335, 919 05
Zastúpený: Mgr. Miloš Blaško
IČO: 00163317
DIČ: 2021147403
IBAN: SK9281800000007000089270
Telefón: 033/5983119
Mail: kralovaandrea@gmail.com

2. Predmet zmluvy

2.1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje podl'a svojho rozvoz ného plánu dodávať predmet zákazky podľa
objednávky kupujúceho.

2.2. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu. .
2.3. Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa doplňa zákon č.40/1964

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisova ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony.
2.4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu i zverejnením podpisov podl'a

platných predpisov.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Cena bude zaplatená podl'a skutočne odobratého množstva potvrdeného na dodacom liste, prípadne
faktúre pracovníkom kupujúceho.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúr 14 dní.
3.3 Potvrdenie dodacieho listu, príp. faktúry kupujúcim je zároveň súhlas s cenami jednotlivých výrobkov

dodaných predávajúcim.
3.4 V prípade omeškania úhrady kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05%

z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4. Doba a miesto plnenia, nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 17.4.2015 do 16.4.2016 s účinnosťou odo dňa podpísania
tejto zmluvy.



4.1.1.Túto zmluvu možno ukončiť:
4.1.1.1. Dohodou
4.1.1.2. Výpoveďou v 3-mesačnej výpovednej lehote
4.1.1.3. Okamžitým zrušením v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvných

strán.
4.2. Predávajúci bude plniť predmet zmluvy podl'a vlastného rozvozného plánu.
4.3. Miestom plnenia bude prevádzka kupujúceho:

Odberné miesto č.1
Dodatkové meno odbo miesta .

Odberné miesto č.3
Dodatkové meno odbomiesta .

Ulica: .
Číslo domu: .
PSČ: .
Mesto: .
Telefón: .
Fax: .
Kontaktná osoba: .
E-mail: .
Číslo odberného miesta: .

Ulica: .
Číslo domu: .
PSČ: .
Mesto: .
Telefón: .
Fax: .
Kontaktná osoba: .
E-mail: .
Číslo odberného miesta: .

Odberné miesto č.2
Dodatkové meno odbomiesta .

Odberné miesto č.4
Dodatkové meno odbomiesta .

Ulica: .
Číslo domu: .
PSČ: .
Mesto: .
Telefón: .
Fax: .
Kontaktná osoba: .
E-mail: .
Číslo odberného miesta: .

Ulica: .
Číslo domu: .
PSČ: .
Mesto: .
Telefón: .
Fax: .
Kontaktná osoba: .
E-maiL .
Číslo odberného miesta: .

5. Zodpovednosť za vady

5.1. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru v rozsahu doby spotreby vytlačenej vždy na obaloch
jednotlivých druhov tovaru.

5.2. Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu, najneskôr
v stanovenej dobe spotreby.

6. Záverečné dojednanie

6.1. Táto zmluva je zhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden
rovnopis.

6.2. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadi sa táto zmluva, práva, záväzky a právne pomery z nej
vyplývajúce, vznikajúce a s ňou súvisiace Obchodným zákonníkom.

6.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dohodou o celom jej obsahu a je účinná podpisom obidvoch zmluvných
strán.
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