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Kúpna zmluva
č. pľedávajúceho
č. kupujúceho

uzatvoľená na základe Zákona číslo 513/1991Zb. - Obchodného zákonníka

čHnot 1
Zmluvné stľany

ĺ.. Kupujúci:

Sídlo:
Zasttlpeĺý:
ICO:
DIČ:
lČ opH
Bankové spojenie:
Číslo úětu:
IBAN:
SVIST:
Riaditeľka MŠ:
Kontaktná osoba :

Číslo telefónu:
Číslo faxu:
E-mail:
Právna foľma:

Mateľská škola čajaková 4A
čajaková 4A,01001 Ť'ťlina 

_

2. Predávajúci:

Sídlo:
Zastiryený:
ICO:
DIČ:
lČ opn:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
IBAN:
SVIST:
Kontaktná osoba:
Číslo telefonu:
Číslo faxu:
E-mail:

Právna forma:

37904957
2021759443

Pľima Banka, a.s.
330378014/5600
sK97 s600 0000 0003 3037 8014

Mgr. Máľia Mihálková
Vedúca SJ Ms
041.t7 634140, 0904798335

cajakovams@gmail.com sjcajakova@azet.sk
ľozpočtová oľganizácĺa

Ľuboslav Moľavčík _ Potľavinka
Martinčeková 48,013 03 Vaľín
Ľuboslav Moľavčík, majitel'
31073719
1020s28s09
sKl020528509
Tatľa Banka a.s.
2925875078/1100
sK14 1100 0000 0029 2587 5078

Ľuboslav Moľavčík, mobĺl0903 663 503
objednávky z 04ll 5692502' 091 1 544 502,
041ts6 92 502
pekaľenvarin@gmail. com

fyzická osoba - podnikatel', na základe Živnostenského listu
Zivnostenský registeľ č. 511_6496
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čtánok 2
Východiskové podklady a łĺdaje

Podkladom pľe Spracovanie tejto zmluvy je Ponuka predávajúceho zo dňa 01 . 09. 202I,
ktoľá tvorí prílohu tejto zmluvy.

ČHnot 3
Predmet zmluvy

1. Pľedávajúci sa zavazuje dodávať kupujúcemu' na ztklade objednávok, podľa dennej
potľeby pekĺíľenské výrobky /ďalej len tovaľ/ v rozsahu soľtimentu podľa pľílohy číslo: 1
_ Ponukoý list , ktorý tvoľí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Predávajúci sazavžinĄe pľeđmet kúpy dodať a kupujúci zap|atiť zaň kúpnu cenu.

Clánok 4
Mĺesto, čas, a spôsob plnenia

1. Miestom dodania pľeđmetu zmluvy sú odbeľné miesta:
a)Materská škola Čajak ová 4A Żilina, čas dodania od 5 hod. do 7 hod.

Predávajúcizabezpećí dodanie tovaľu podľa, objednávok - písomne, telefonicky, osobne,
resp. e-mailom, faxom. objednávka kupujúceho musí obsahovať nénov a množstvo
poŽadovaného tovaru, termín plnenia' dátum, pečiatku a podpis povereného zástupcu
kupujúceho, ktoým je vedúca ŠJ.

2. Predávajúci sazaväzuje dodať tovar, podľa článku 3 tejto zmluvy, na miesto plnenia
najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky kupujúceho pľedávajúcemu. Ak kupujúci
požaduje dodávku v pracovných dňoch do 06.00 h., je povinný doľučiť pľedávajúcemu
objednávku pracovný deň predtým, a to najneskôr do 1 1.00 h.
Rozvozné dni sú pondelok až sobota od 5.00 do 7. hod.,

3. objednávky kupujúceho sa budú zasielať a uplatňovať:
- natelefónne číslo predávajúceho 041/56 92502
- na faxové číslo pľedávajúceho 041156 92 502
- na mobilné číslo predávajúceho 091I 544 502
- na emailovú adľesu pľedávajúceho pekaľęnvaľin@'gmail.com
- písomnou objednávkou

4. Súčasťou dodávky je dodací list so zakladnými údajmi o dodávke (druh, množstvo, vľaĘý
obal...)

5. Pľedmet zmluvy pľevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho, ktoý svojim podpisom
v mieste určenia potvrdí mnoŽstvo, sortiment a kvalitu dodaného tovaru.

6. Dopravu predmetu zmluvy na miesto uľčené kupujúcim a odvoz vľatných obalov, ľesp.
pľepraviek, zab ezpećuje predávaj úci.

7. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaľu jeho ýzickýmprevzatimazaplateĺim hodnoty
prevzatého tovaru.

8. Vľatné obaly - prepľavky predávajúceho je kupujúci povinný vrźtiť okamŽite, najneskôľ
však pľi najbliŽšej dodávke tovaľu.
Vodič - zamestnanec kupujúceho zapíše na dodací list skutočný stav dodaných a vľátených
obalov - prepraviek. Kupujúci po potvľdení dodacieho listu súhlasí s množstvom pľijaqých
a vrátených obalov _ prepraviek.
Kupujúci sazavazuje chľániť obaly _ pľepravky, ktoré sú majetkom predávajúceho,
pred znečistením a poškodením.
V prípade nevrátenia všetkých vratných obalov - prepľaviek ku dňu fakturácie, má
pľedávajúci právo fakturovať zá|ohu 4,60 €/kus bez DPH lpozn.; v }Yo sađzbe DPFV .
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Po vľátení obalov budú tieto dobľopisované v ľovnakej sume na najbližšej faktúre.

čunot 5
Cena

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v euľách s možnosťou jej
úpravy počas trvania zmluvného vzťahu. Dohodnutá cena je uvedená v ocenenom
ponukovom cenníku

2. Dohoda o Zmene dohodnutej ceny pľedmetu zmluvy uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy
je možná. Každé zniženie dohođnutej ceny je možné vykonať okamžite, bez udania
dôvodu a bez schválenia kupujúcim.

Clánok 6
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach:
a) bezhotovostný platobný styk,
b) dohodnutá cena za zrealizovanie pľedmetu zmluvy bude pređávajúcemu poukźzaná, až

po prevzatí pľeđmetu zmluvy na zźtHade potvľdených dođacích listov a
pľedloŽených faktúr,

c) lehota splatnosti vystavených faktúľ je 21' dní odo dňa vystavenia faktúry.
Ż' Faktúľa musí obsahovať nźůežitosti podľa platnej legislatívy.

Faktúra musí súhlasiť s dodacími listami.
V prípade, žę fakttlra buđe obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci je
oprávnený ju vrátiť apredávajúci je povinný faktúľu podľa charakteru nedostatku
opľaviť alebo vystaviť novú.

3. Právo nazap|atenie dohodnutej ceny vzĺikápľedávajúcemu ľiadnym a včasným
splnením j eho ztlv ózku.

4. Zmluvné stľany potvrđzujú, Že predávajúci je platiteľom DPH a kupujúci nie je
platiteľom DPH.

čhnok 7
Balenie, označovanie, preprava na miesto dodania a kvalitatívne požiadavky

1. Balenie, označovanie, pľepravu dodávaného tovaru podľa predmetu zmluvy uvedeného
v čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy zabezpeći pľedávajúci podľa zákona

č;l52ll995 Z. z. o potravinách.
2. Pľedávajúci zodpovedá kupujúcem|L za to, že tovaľ je I. akosti a zodpovedá platným

normám akosti potravináľskych výrobkov po dobu ich ztlruěnej lehoty.
3. Dodávaný tovar musí byť čeľstvý t. j. v deň dodávky nesmie odo dňa qiroby uplynúť viac

ako 1/3 doby spotreby (dlžka lehoty medzi dňom qýroby a dňom spotreby).

čHnok 8
Zodpovednosť za vady

1. Kupujúci má pľávo na bezchybné plnenie. Ak tovar pń prevzatí vykazuje zjavĺé vady,
kupujúci tieto okamŽite reklamuje a súčasne si vyhľadzuje právo na ich bezplatné
odstľiínenie v teľmínoch dohodnutých v zźnname o prevzatí tovaľu t. j. v dodacom liste.
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Clánok 9
Zmluvné pokuĘ

1. Vpľípade omeškania kupujúceho súhľadou faktúry má pľedávajúci právo účtovať
kupujúcemu úľok z omeškania vo qýške 0,05%o zdlŽnej sumy vľátane DPH za každý
začatý deň omeškania úhĺady faktuľy.

čHnok 10
Doba tľvania, skončenie zmluvy

1. Zmluva sauzatvárana dobu uľčitú od 02. 09. 2021 do 31. 08' 2022
2. Zmluvazaniká aj po dohode zmluvných stľán.

ČHnok 11

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zm|uva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnených zástupcov oboch
zmluvných stľán.

2. Zmluvu je možné meniť a dopíňať formou písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stľanami.

3. Zmluvné stľany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne oznamovať Znenu v údajoch
uvedených v čl. 1 tejto zmluvy.

4. Pľáva a povinnosti zmluvných stľán, ktoľé nie sú výslovne upľavené touto zmluvou sa
riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Zm|uvné strany sa dohodli, že v prípade súđneho sporu vzniknutého z tohto zmluvného
vzťahu bude na konanie miestne pľíslušný súd, v obvode ktoľého má sídlo predávajúci.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch ľovnopisoch.
7. Zmluvĺé stľany prehlasujú, že tiÍo zmluvu pľed jej podpísaním prečítali, že bola

uzatvoľená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, uľčite, vźtŽnę a
zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

v Žiľne, dńaz2.9)02t
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