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Kúpna zmluva

Uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými
stranami:

l. Kupujúci:
Zastúpený:
So sídlom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

2. Predávajúci:
Zastúpený:
So sídlom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:

Reedukačné centrum Trstín
Mgr. Miloš Blaško - riaditeľ
919-05 Trstín 335
Štátna pokladnica
7000089270/8180
00163317
2021147403

Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava Obchod Služby
Jozef Čmehýl, podnikateľ
Hlavná 628, 919-51 Špačince
VÚB a.s.
142643212/0200
17547521
1020333050
SKI020333050
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Firm, Vložka č. 10820/T

s nasledovným obsahom

ČlánokI.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny podľa objednávok
odberateľa na základe tejto zmluvy.

Článok 2.
Platnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára od: 0l.12.2016 do 30.1l.2017.



Článok 3.
Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný:
a) na základe objednávok dodať tovar v čase a mieste plnenia dohodnutom s
kupujúcim,
b) predávajúci zabezpečí dodávku uvedeného tovaru pri dodržaní všetkých
hygienických noriem,
c) predávajúci sa zaväzuje vystaviť dodací list pri odbere tovaru, s presným
vyznačením dodaného tovaru, množstva a ceny tovaru.

Kupujúci je povinný:
a) predložiť objednávky na tovar (telefonicky, prípadne písomne, faxom) najneskôr 1
deň pred požadovaným dňom plnenia,
b) prevziať tovar podľa článku 1 tejto zmluvy a prevzatie tovaru potvrdiť na dodacom
liste.
c) zaplatiť za tovar dohodnutú cenu podľa vystaveného daňového dokladu - faktúry.

Článok 4.
Platobné podmienky

1. Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania predávajúceho formou faktúry.
Faktúra musí obsahovať príslušné náležitosti a je splatná 14 dní od jej vystavenia.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade oneskorenej úhrady faktúry môže
predávajúci žiadať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty nezaplateného
záväzku až do jeho zaplatenia.

Článok 5.
Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- pri neplnení dohodnutého časového harmonogramu dodávok objednaného tovaru,
- pri opakovanej dodávke nekvalitného tovaru v prípade, že kupujúci na nedostatky
predávajúceho písomne upozornil.

Článok 6.
Ostatné podmienky

Kupujúci je povinný reklamovať nedostatky tovaru v množstve a kvalite do 24 hodín.
Obaly sa riešia okamžite na mieste odberu vrátením v plnej výške dodávok obalov.
V prípade nevrátenia obalov, budú odberateľovi vyfakturované v plnej výške.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.



Článok 7.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a uzatvára
sa na dobu určitú podľa článku 2 tejto zmluvy. Zmluvu je možné doplňovať a meniť
so súhlasom oboch strán a to iba písomne formou dodatkov.
2. Platnosť zmluvy zaniká výpoveďou danou jednou zo strán, pričom sa dojednáva
výpovedná lehota v trvaní jedného mesiaca odo dňa doručenia druhej zmluvnej strane.
Predávajúci si vyhradzuje právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade nedodržania
platobných podmienok uvedených v článku 4 tejto zmluvy a to ihneď po zistení tejto
skutočnosti.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu po vzájomnej dohode, bez nátlaku a na
dôkaz svojej vôle podpísali svojimi podpismi.
5. Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom Č. 546/2011 Z.z., ktorým sa
doplňa zákon 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a doplňajú niektoré zákony.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu i zverejnením
podpisov podľa platných predpisov.

v Špačinciach, dňa: J? 11 l:J l? v Trstíne, dňa: J~ /1 klf
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