KUPNA ZMLUVA
uzavretá V zmysle ust. s 409 a nasl.
zák.č'' 5t3/I991" Zb. obchodný zákonník v platnom znení

medzi zm luvnými stranami:

pRroÁvruÚcl:

JtNEx, s.r.o.
M. Rázusa L5l393o, 0L0 01 Žilina

lčo:363 8267I
DlČ 2O2oo977L7 lČ opu: sK2o2oog77l7
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu v Žĺlĺne

oddiel: Sro, Vložka číslo:11356/L
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

č.li': 5L67 46397

4/

o9oo

IBAN: SK03 0900 0000

OOSL67463974

SWIFT: GIBASKBX

V zastúpení: Jiří Nedzbala , konateľ spoločnosti
Bc. Juraj Nedzbala, konateľ spoločnosti
(d'a

KUPUJÚct:

lej ako,, predávajúci")

obchodné meno: Materská škola, čajaková 4A
o1o 01 Žitina
sídlo: čajakova 4A, Žilina 01-00L
miesto dodávok: Čajakova 4Ą Žilina o1oo1

lČo: gzgoągsz

DlČ:Ż021759443
bankové spojenie: PRlMA BANKA
IBAN: SK97 5600 0000 0003 3037 8014
tel. spojenie : O4L/7 634L4O
riaditeľka MŠ:Mgr. Mária Mihálková, email: caiakovams@gmail.com
vedúca šJ, email: sicaĺakova@azet.sk, o9o48o5894

t.

PREDMET ZMLUVY

L.

Predmetom zmluvy je predaj opracovaného mäsa výsekového, mäsových výrobkov a masti,
špecifĺkova ných v pon u kovom iste predávajúceho.
l

2'

3.

Množstvo, druh tovaru, cena a miesto dodávky budú uvedené v objednávke kupujúceho
a v dodacom liste predávajúceho.
Kúpna zmluva na konkrétny tovar sa považuje za uzavretú doručenímobjednávky
predávajúcemu v súlade s touto zmluvou, ak predávajúci bezodkladne kupujúcemu

neoznámi, že vzhľadom na okolnosti by nemohol takúto zmluvu plnĺť.

4.

Na základe uzavretej kúpnej zmluvy na konkrétny tovar sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu
tento tovar dodať a kupujúcĺ sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu'

il.
DODACIE PODMIENKY

L.

2.

Predávajúci zabezpečídodávku tovaru kupujúcemu podľa platných rozvozových plánov
predávajúceho. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar V deň uvedený v objednávke za
podmienky, že kupujúci doručípredávajúcemu objednávku najneskôr 24 hod. pred dňom
rozvozu' V prípade, že deň dodania uvedený v objednávke nie je dňom rozvozu podľa
rozvozových plánov, deň dodanĺa kupujúci neuviedol alebo ak kupujúci nedodržal lehotu
na predloŽenĺe objednávky, predávajúcidodá kupujúcemu tovar pri najbližšomrozvoze
za splnenia lehôt na doručenie objednávok.
Kupujúci uvedĺe v objednávke množstvo, druh a cenu tovaru, dátum dodávky, presnú
adresu miesta dodania tovaru, čísloodberateľa, objednávku podpíšea opečiatkuje.
Pokĺaľkupujúci v objednávke cenu tovaru neuvedĺe, platí cena podľa platného cenníka
tovarov predávajúceho. objednávky bude kupujúci doručovať(resp. oznamovať)
predávajúcem u telefon icky, faxom, e-ma ilom a lebo poštou'

3'

Pri prevzatítovaru je kupujúcĺ povinný prezrĺeť dodávaný tovar kvalitatívne aj
kvantitatívne za prítomnostĺ zástupcu predávajúceho a prevzĺaťtovar v súlade
s objednávkou. Správnosť údajov na dodacom liste kupujúci potvrdí písomne na

dodacom liste. Kupujúci nie je oprávnený robiť opravy údajov v dodacom liste.

4.

Kupujúcí sa zaväzuje na kontrolu množstva dodávaného tovaru používaťplatné
s váživosťou, ktorá zodpovedá dodávaným množstvám.

ociachované váhy

2.

3.

V prípade neprevzatia tovaru z dôvodu vád, vypíšeprítomný zástupca predávajúceho na
tento tovar (alebo jeho časť)návratku s popisom vád. Návratka v tomto prípade nahrádza
reklamáciu. V prípade zistenia váhových rozdielov kupujúci okamžite telefonĺcky vyzve
predávajúceho, aby sa dostavil k doriešeniu reklamácie.

Za skryté vady zistené v záručnej dobe (doba konečnej spotreby) predávajúci zodpovedá

len ked'boli spôsobené porušením jeho povĺnností.Reklamácĺe skrytých vád zĺstených
v záručnej dobe (dobe konečnej spotreby) kupujúci uplatní u predávajúceho bez
zbytočnéhoodkladu telefonicky s následne písomnou reklamáciou, faxom, elektronickou
poštou, pričom je povinný zabezpečiť uskladnenie reklamovaného tovaru tak, aby
nedošlo k jeho d'alšiemu poškodenĺu.

V.

TRVANIE ZMLUVY

7'

Zmluva sa uzatvára na dobu od 2.9.2021' do 3I.8'2o22.

2.

Každá zmluvná strana je oprávnená zmluvu vypovedať s ]. mesačnou výpovednou
lehotou, ktorá začínaplynúťprvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručenívýpovede

3.

V prípade, že niektorá zo zmluvných strán porušíakúkoľvekpovinnosť
poškodená zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.

z

tejto zmluvy,

v!.
zÁvrnečru ÉusľnĺuoVEN IA

1.

2'
3.

4'

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu zmluvných strán
Zmluva môže byť menená a doplňovaná len formou očíslovanýchdodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každúzmluvnú stranu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej celému obsahu
porozumelĺ, považujú ho za zrozumiteľný a určitý, a na znak toho túto zmluvu v slobodnej vôli
vlastnoručne pod pĺsujú'

V Žiline, dňa2.9.2o2I

V Žiline,

Or"Or"@.

)LA

Kupujúci
,ĺ117

@

/

ilt.

1.

2.

CENA A PLAToVNÉ PoDMlENKY
Cena tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č,. L8lL996 z'z.
o cenách a bude uvedená v dodacom liste podľa ponukového listu predávajúceho.

Ponukový lĺst predávajúceho s uvedením aktuálnych platných cien je prílohou tejto
zmluvy. Zmeny cĺen oznámĺ predávajúci kupujúcemu najneskôr 3 dni pred jeho
platnosťou zaslaním nového ponukového listu a to faxom alebo mailom. oznámením
zmeny cien tovaru kupujúcemu sa nová cena stáva súčasťoutejto zmluvy ako dohoda
o cene.

3.

4.

5'
6'

Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej predávajúcemu. Faktúru
predávajúcĺodošle kupujúcemu najneskôr do 3 dníod dodanĺa tovaru, pokiaľ ju
predávajúci neodovzdá súčasnes dodávkou tovaru. V prípade pochybností sa má za to,
že faktúra bola doručená v 3. deň po jej odoslaní.
Kupujúci uhradí kúpnu cenu (s presnosťou na centy) v lehote splatnostĺ faktúry
do 7 dníod obdržania faktúry na účetpredávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať prĺ
úhrade ako variabilný symbol číslofaktúry a každúfaktúru uhrádzať samostatne (t.j'
nie viac faktúr kumulovane). V prípade nesprávnej fakturácie v časti ceny sa oprava
uskutočnívyhotovenímdobropisu resp. ťarchopisu. V prípade nesprávnej fakturácie
v ostatných častiach vystaví a doručípredávajúcĺna základe reklamácĺe kupujúceho
novú, správnu faktúru.

Kupujúcije povinný pri platobnom styku používaťbankové spojenie uvedené v záhlaví
tejto zmluvy. Zmenu bankového spojenia je povinný kupujúci predávajúcemu
bezodkladne oznámiť.
Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom prĺpísaniapeňažnej sumy na účet
predávajúceho uvedený vo faktúre. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením

kúpnej ceny, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške o,o5 % denne
z neuhradenej časti kúpnej ceny. Po dobu, po ktorú je kupujúci v omeškanís platením
kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený pozastaviť dodávky objednaného tovaru.

tv.

VADY ToVARU, zÁnučĺuÉPoDM!ENKY

L.

Predávajúci zodpovedá, že dodávaný tovar bude v čase odovzdania zodpovedať platným
právnym predpisom SR. Kupujúci sa zaväzuje tovar skladovať a predávať v súlade
s platnými predpismi sR. Ak kupujúci pri preberanítovaru zistívady dodávaného tovaru,
je oprávnený takýto tovar neprevziať.

