
Predávajúci;

a

Kupujúci:

Kúpna zmluva
ktorú podía § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

uzavreli o dovoze tovaru medzi:

obchodné meno: Peter Frátrik - JOVÁK
sídlo: Bajzova 24t9l2I,01O 01 Žilina
tčo: 45893683
tč opn: sK1o83144216
bankové spojenie: ČSOB a.s., č. ričtu: 4Ot3245435l75OO
IBAN: SK28750000@004O13245435
telefón: 0911 311 085
d'alej len " predávajúci"

obchodné meno: Materská ško!a
sídlo:
štatutár:
tČo:
DlČ:

v zastúpení:
telefón:

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
sK04 5600 0000 0003 3037 5032

Suvorovova 20, O1O 01 Žilina
Mgr. Emí|ia Chovancová
37sJ,stlz
2o2t29o6L2

Alexandra Švecová
o4tl72447 40

2.

d'alej len " predávajúci"

l.
Predmet plnenia

Predmetom plnenia je tovar ovocia a zeleniny a ostatných potravín. Predávajúci sa zavázuje dodávať
kupujúcemu tovar podía objednávky kupujúceho, ktorú kupujúci nahlási telefonicky, faxom, e-mailom.
TaktieŽ móŽe tovar objednať ústne v priamom kontakte s predávajúcim, alebo formou písomnej
objednávky.
Kupujúci sa zavázuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podía čl. ll. teJto zmluv,y.

ll.
Cena

Cena bude podstatnou náležltosťou dodacích listov a faktúr potvrdených odberateíom za prevzatý tovar.
K cene bude pripočítaná príslušná DPH, platná v čase plnenia zmluvy.

lll.
Doba plnenia

Predávajúci je povinný dodať tovar podla dohodnutého harmonogramu /podía nahláseného druhu tovaru
a času plnenia/.
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2.
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lv.
Miesto plnenia

Miestom plnenia rozumejú zmluvné strany sklad dodávateťa. Pri dovoze tovaru je miesto plnenia sklad
odberateťa /miesto školskej jedálne/.

v.
Platobné podmlenky

právo na zaplatenie kúpnej cenyvzniká predávajúcemu riadnym splnením dodávky.
Kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu po prevzatí tovaru, najneskór do 14 kalendárnych
dní Po odoslaní faktúry pričom faktrira musí mať nátežltosti daňového dok|adu. Fakttira sa považuJe za
zaplatenú pripísaním platenej čiastky na účet predávajúceho vJeho peňažnom ústave,

vl,
Obaly a balenla

Predmet zmluvy bude balený obvyklým spósobom tak, aby nedošlo kjeho poškodeniu počas prepravy.

vl|.
záverečné ustanovenia

VŠetkY zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané zmluvnými
stranami.

2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu od 09.01.2023 do
3L.l2.2023.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rnýtlačkoch, po jednom pre každú stranu.
Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka.
NedodrŽanie bodov zmluvy, móže maťza následok vypovedania zmluvy. Výpovedná lehota je jeden mesiac.
Výpoveď zmluvy musí byt písomná. Všetky dodatky a zmeny musia byť vzájomne písomne dohodnuté.
Zmluvné strany prehlasuJÚ, že ustanoveniam zmluvy rozumejú a zavázujú sa ich plni{ zmluvu si prečítali a
na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Žiline, dňa 09.01.2023

1.

2,

3.

4.
5.

6.

[ť,frň#11ii,jiúi{ťp!,

,diÁrĚRs\
Suvorovo\

q

predávajúci ^rb^
kupujúci

-/


