
Kúpna zmluva
ktorú podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka uzavreli:

Predávajúci:

Obchodné meno: Marián Janík
Miesto podnikania: Partizánska 83, 914 51 Trenčianske Teplice

Zapísaný: v Živnostenskom registri OÚ v Trenčíne
Číslo ŽR: 309-17236
IČO: 40192954
IČ DPH: Sk 1020120112
OIČ: 1020120112
Tel. č.: 032/6553942, 0915797218

a

Kupujúci:

Správa zariadení Úradu vlády SR,
so sídlom: Nám. slobody č. 1

813 70 Bratislava
Zastúpený: Ing. Martin Turčan, riaditeľ SZ ÚV SR
/d'alej len kupujúci/
IČO: 00002895
DIČ: 2020801508
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č.účtu: 7000060275/8180
Tel. č.: +421 257295 185, Fax: +421 252492662

l. Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu opracované čerstvé mäso, mäsové výrobky, masť

a hydinu v množstve a akosti určenými podľa objednávky kupujúceho a umožniť kdodanému
a zaplatenému tovaru nadobudnutie vlastníckeho práva. Kupujúci je povinný prevziať predmet
plnenia a riadne zaň zaplatiť.

II. Termín plnenia
Predávajúci sa zaväzuje splniť predmet zmluvy podľa platných rozvozových plánov, ktoré

vypracuje predávajúci v tom prípade, že objednávky budú predložené v stanovenom termíne - 24
hodín pred dňom rozvozu.

III. Kvalita predmetu plnenia
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia v súlade s platnými normami - STN, ON, PN.

IV. Cena
Kúpna cena bude stanovená pre každú dodávku v zmysle cenníka predávajúceho platného ku dňu

prevzatia tovaru kupujúcim.
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V. Zodpovednosť za vady tovaru
Ak kupujúci pri preberaní tovaru zistí porušenie noriem dodaného tovaru, vodič predávajúceho na

tento tovar /alebo jeho časti/ vypíše návratku s popisom vád. Návratka v tomto prípade nahrádza
reklamáciu. Pri zistení váhových rozdielov kupujúci okamžite telefonicky vyzve predávajúceho aby
sa dostavil k doriešeniu reklamácie. Reklamácie a skryté vady zistené v záručnej dobe, uplatňuje
kupujúci okamžite telefonicky, prípadne u trvanlivých výrobkov aj písomne, pričom zabezpečí
uskladnenie reklamovaného tovaru tak, aby nedošlo kjeho narušeniu.

Záručné doby:

Mäso čerstvé - 4 dni
Polotovary - l deň
Vnútornosti - 1 deň
Mäkké salámy balené do čriev polyamidových - 30 dní

Drobné mäsové výrobky, mäkké salámy, údené mäsá-10 dní

Trvanlivé mäsové výrobky - 14 dní

Jaternice, sekaná, ostatné mäsové výrobky - 3 dni

Masť - 3 mesiace

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu okamžite, najneskôr v najbližší deň.

VI. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný prezrieť dodaný tovar kvalitatívne za prítomnosti vodiča a prevziať tovar

v súlade s objednávkou. Správnosť údajov na dodacom liste podpíše a opečiatkuje. Kupujúci je
povinný zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú na faktúre v lehote splatnosti vyznačenej
vo faktúre. Sankcie za oneskorenú úhradu sú 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty faktúry.
V prípade vyrubenia majetkových sankcií za oneskorené úhrady predávajúci neberie do úvahy
omeškanie spôsobené ne skorým prevodom finančných prostriedkov peňažnému ústavu kupujúceho.
Ak kupujúci nezabezpečí zaplatenie kúpnej ceny v lehote splatnosti má predávajúci právo okamžite
zastaviť dodávky objednaného tovaru.

VII. Platobné podmienky
l.Pri dodaní tovaru predávajúci vystaví v súlade s platnými predpismi faktúru ako daňový doklad.
2.Daňový doklad musí obsahovať tieto náležitosti:
- označenie a číslo daňového dokladu
- číslo objednávky kupujúceho
- číslo dodacieho listu, na základe ktorého bol daňový doklad vystavený
- obchodné meno a sídlo predávajúceho a kupujúceho
- identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho /IČO, IČ DPH, DIČ/
- dátum zdaniteľného plnenia
- dátum splatnosti
- dátum vyhotovenia
- predmet plnenia - názov jednotlivých tovarov, jednotková cena, suma za jednotlivé druhy
tovaru a celkom, sadzba DPH a celková suma DPH, celková fakturovaná suma vrátane DPH
- prílohou je kópia dodacieho listu

3.Kupujúcije povinný uhrádzať presnú čiastku uvedenú na faktúre. Variabilný symbol je presné
číslo faktúry. Spôsob úhrady faktúry je dohodnutý prevodným príkazom - splatnosť 14 dní.
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VIII. Odstúpenie od zmluvy
Obidve zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 30 dní, pričom

uvedená lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane. V prípade, že jedna zo strán poruší ustanovenie tejto zmluvy, môže druhá strana
vypovedať zmluvu okamžite.

IX. Záverečné ustanovenia
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať
písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda platnosť
a účinnosť podpísaním zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre
predávajúceho jedno vyhotovenie a pre kupujúceho tri vyhotovenia.
V ostatných zmluvou neupravených vzťahoch sa uplatní režim Obchodného zákonníka.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 15.02.2011 v Bratislave, dňa ..••.g.~:..~.:.?~fL .

l-jASO ~ÚDENINY
Marián Janík

PartiZánska 8.), 9! 4- 5\ Trenč.Teplice
leo: 40 1.92 954 DIČ: 1021,120112

tČDPt1: Sl~íT20120~}2

( ()~(;u~
Predávajúci


