
Čl. V
Kúpna zmluva

uzatvorená v zmysle ~ 409 Obchodného zákonníka Č. 513/1991 v znení neskorších predpisov

Čl. I

1. Predávajúci
Obchodné mcno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Živnostenský register:

JURAJ MAŤAŠ
ŠANDAL 99,091 01 STROPKOV
34826998
Juraj Maťaš
l 020767363

711-3374 (Obvodný úrad Stropkov)

2. Kupujúci
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Materská škola
ul. 8. mája 500/56, 089 Ol Svidník
Mgr. Ľuboslava Binderová
42236428

Čl.II
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov na základe
písomnej objednávky kupujúceho.

Čl. TlI
Ceny a platobné podmienky

1. Ceny sú určované v súlade so zákonom o cenách a budú uvedené v dodacom liste
v deň uskutočnenia dodávky, Prevzatím dodávky a potvrdením dodacieho listu
vyjadruje kupujúci súhlas s cenami.

2. Predávajúci prchlasuje, že v súlade so zákonom č.289/95 Z.z. v platnom znení, je
platcom dane z pridanej hodnoty,

3. Kupujúci vykoná platbu za odohraté výrobky predávajúcemu na základe vystavenej
faktúry do 14 dní,

4. Predávajúci pri pravidelnom odbere pek. výrobkov ponúka 2% finančných
prostriedkov, z obratu odberateľa na vykrytie prevádzkových nákladov počas platnosti
tejto zmluvy,

Čl. IV
Termín a miesto plnenia

1. Predávajúci je povinný doda!" tovar v dohodnutých termínoch a.na miesto určené



kupujúcim.
Čl. V

Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar a odovzdať aj doklady, ktoré sa na
tovar vzťahujú v dohodnutom termíne.

2. Predávajúci je povinný dodať tovar vobjemnom množstve, v I. akosti
a v zodpovedajúcom vyhotovení a primeranom balení.

Čl. VI
Vady tovaru

1. Ak predávajúci poruší povinnosť dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ako je
uvedené v bode V., ide o vady tovaru.

2. Za vadu sa považuje aj dodanie iného tovaru, ako je uvedené v predmete zmluvy,
pokiaľ kupujúci nesúhlasí s dodávkou iného tovaru.

3. Predávajúci prehlasuje, že tovar nemá právne vady.
4. Vady zrejmé pri odbere tovaru, kupujúci ihneď reklamuje pracovníkovi

zabezpečujúcemu dodávku tovaru, ktorý reklamáciu na mieste ihneď dorieši.

Čl. VII
Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť ho.
2. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri prebierke po stránke kvalitatívnej

a kvantitatívnej.
3. V prípade zistenia vád v dodávke, je kupujúci povinný najneskôr do lOdní podať

o tom písomnú správu predávajúcemu.

Čl. VIII
Zodpovednosť za škodu

1. Zodpovednosť za škodu sa riadi ustanoveniami § 455 Obchodného zákonníka.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 2. septembra 2022 do 31.augusta 2023.

2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom
exemplári.

V Šandali dňa 02.09.2022

.Peedávaiúci; _ Kupujúci:
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