
 

 

KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA 
 

 
Zmluvné strany: 
 
Predávajúci:  
Obchodné meno:  Veronika Vajzerová-VAJMAN 
Sídlo:    Hlavná 344, 034 96 Komjatná 
IČO:    54637899 
DIČ:    1128220511 
Zastúpený:   Veronika Vajzerová 
Bankové spoj.:  Raiffeisen BANK  
Číslo účtu / IBAN:  SK15 1100 0000 0080 1633 3404 
Číslo tel.:   +421944393145 
 
 

Kupujúci: 
Obchodné meno:  Základná škola s materskou školou 
Sídlo:                                  Školská 290, 034 96 Komjatná 
IČO:    37813188    
DIČ:    2021669837 
Zastúpený:   Ing. Monika Nogová, riaditeľka školy 
Bankové spoj.:  ………………………………………. 
Číslo účtu / IBAN:  SK22 5600  0000 0083 3889 2006 
Číslo tel.:   ………………………………………. 
 

Uzatvárajú 
 

prostredníctvom svojich predstaviteľov kúpno-predajnú zmluvu v tomto 
znení: 

 
 
 
Čl. I. Predmet a uzatváranie zmluvy: 
 
1.  Predmetom zmluvy sú opakujúce sa dodávky potravinárskeho, prípadne iného  
 tovaru z obchodnej ponuky predávajúceho v závislosti od jeho zásobovacích,  
 skladovacích a odbytových možností. 

 
2. Dodávky budú uskutočňované na základe objednávky kupujúceho doručenej  
 predávajúcemu spravidla osobne, písomne, telefonicky a mailom do 48 hodin. V  
 prípade potreby do 24 hodín. Objednávky musia byť vyhotovené minimálne dva dni 
 vopred do 10:00 hod. 
 
3. Predávajúci môže objednávku kupujúceho odmietnut' v prípadoch ak: 
 

 a)  kupujúci je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za dovtedy dodaný  
  tovar, 
 



 

 

 b)  objednaná dodávka tovaru nespĺňa minimálne expedičné množstvo  
  predávajúceho - 50€ na jeden závoz  
 
 c)  je tu iný dôvod, ktorý zmluvné strany dohodnú osobne 
 
 

Čl. II. Kúpna cena a platobné podmienky: 
 
1. Kúpna cena jednotlivých druhov tovaru sa stanovuje podl'a cenníka predávajúceho 
 platného v čase potvrdenia dodávky. 
 
2. Potvrdením objednávky tovaru vzniká predávajúcemu právo fakturovat' a   
 kupujúcemu povinnost' zaplatit' za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote jej 
 splatnosti. 
 
3. Predávajúci sa zaväzuje podl'a objednávky v súlade s touto zmluvou tovar dodat' a 
 kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziat' a zaplatit' dohodnutú kúpnu cenu v  
 lehote jej splatnosti. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu na základe faktúry predávajúceho, 
 ktorá bude spĺňat' náležitosti daňového dokladu. 
 
4. Faktúra je splatná do 7 dní odo dňa jej vystavenia odberatel’ovi. V prípade  
 nezaplatenia faktúry v termíne splatnosti sa odberatel ’zaväzuje zaplatit ’  
 dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý  
 deň omeškania a to až do doby splnenia záväzku. 
 
 

Čl. III. Iné všeobecné predajné podmienky: 
 
 
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v kvalite  zodpovedajúcej predpísaným  
 platným normám. 
 

2. Kvantitatívne a zjavné chyby tovaru, ktoré kupujúci pri riadnom preberaní tovaru  
 zistil reklamuje u predávajúceho ihned', najneskôr do nasledujúceho dňa po dodaní 
 tovaru. Kvalitatívne a iné chyby tovaru kupujúci reklamuje u predávajúceho v  
 záručnej dobe. Uznané reklamácie predávajúci rieši výmenou tovaru za bezchybný 
 tovar, alebo odberom iného tovaru vo finančnom objeme reklamovaného tovaru. 
 
 

ČL. IIII. Záverečné ustanovenie: 
 
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch,  z ktorých každý má platnosť originálu 
 a každá zo strán obdrží jedno vyhotovenie. 

 
2. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť dňom jej             
           podpísania zmluvnými stranami. Zrušiť ju možno písomnou formou v                                                         
 jednomesačnej výpovednej lehote. 
  
 
 
 
3. Predávajúci môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpit', ak kupujúci podstatne 



 

 

 porušuje povinnosti podl'a jej ustanovení najmä ak: 

 

a)  neplatí včas a riadne za dodaný tovar a je v omeškaní so zaplatením viac 

ako 60 kalendárnych dní, 

 

b) odmietne prevziat’ tovar bez preukázatel'ných dôvodov. 
 

5. Kupujúci môže od tejto zmluvy jednostranne odstúpit' ak predávajúci podstatne 

 porušuje povinnosti podl'a jej ustanovení, najmä ak: 

 

a)  odmietne bez preukázatel'ných dôvodov spôsobených kupujúcim potvrdit' 

objednávku kupujúceho a dodat' tovar, 

 

b)  nedodáva riadne a včas objednaný a potvrdený tovar a je v omeškaní s 

dodaním viac ako tri kalendárne dni. 
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na  
 znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu podpisujú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Komjatnej,  dňa 30. 08. 2022                     V Komjatnej,  dňa 30.08.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..      ………………………………………….. 
      Veronika Vajzerová     Ing. Monika Nogová 
               VAJMAN      riaditeľka školy 
         Komjatná 344    
 

 
 


