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KÚPNO PREDAJNÁ ZMLUVA

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

\. Predavajúci: HO&PE FAMILY, sr. o.
priemyselná 4947, poprad - Matejovce

Obchodné meno:

Adresa prevádzky:

IČO:
lČO DPH:
Bank.spojenie:
Zastúpený:
Výpis z obchodného registra Č. :

tel. :
tel, fax:

44360991
SK 2022672861
UniCredit Bank 1072671027/11

11

20567/P

052/ 4313101 Recepcia

2. Kupujúci:
Stredná odborná škola polytechnická
Jelšavská 404 026 Ol Dolny' Kubín-Kň y'

000891 479 OZlO

2020424329
jf_5939332/0200

Ing. Jozefom Mihalkom
043/5863139

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
lC DPH:
Bank.spojenie:
Zastúpený:
teL/fax. :

Predmet zmluvy

1. Predavajúci sa zaväzuje, že za podmienok dojednaoých tejto ,rol
uve

odpredá kupujúcemu

tovar ktorý je predmetom tejto zmluvy.
2. Predmetom tejto zmluvY je dodávka tovaru včítane dokladov vzťahujúcich sa na tOVar

pod!'a objednávky kupujúceho, ktorá môže byť uskutočnená telefonickým pôsobo",

3. Predmetom objednávky je tOvar zaznamenaný na dodac
om

liste.

4. Pri dodávke je zmluvne dohodnutá cena tovaru.
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2.

5. Kupujúci vykoná platby na odobraté výrobky predávajúcemu naj.~klade vystavenej faktúry
ku ktorej je priložený aj dodací list. Kupujúci uhradí faktúru do ....~ .. dní od jej odoslania.

6. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v termíne uvedenom pri objednávke.

7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

V Poprade, dňa oZ1. ~ - M 11

STREDNÁ ODBOCiNÁ ŠKOLA
POLYTECHNICKÁ
JEL~AVSKÁ 4u4 CD

026 01 DOLNÝ KUBíN-KŇAZI A

----~----------- -
kupujúci

s.r.o

JO ·Ctl g. Monika KarolcíKo'
prokúra_-r---...



Dodatok čl.

ku

KÚPNOPREDAmffiJZMLUVE
uzavretej v zmysle Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami :

Predávajúci :

Obchodné meno :
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:

HO&PE FAMILY s.r.o.
ul. Priemyselná 4947,Poprad - Matejovce 05801
44360991
2022672861

Kupujúci :

Obchodné meno: Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo: Jelšavská 404, 02601 Dolný Kubín-Kňažia
IČO 000891 479
DIČ : 2020424329
ČÚ : 35-5939332/0200
Kontakt: 043/5864194

Zmluvné strany sa dohodli na doplňujúcich podmienkach v kúpnopredajnej zmluve.

v prípade, že sa predávajúci a kupujúci dohodnú, že platby za odobratý tovar bude
kupujúci realizovať formou bankového prevodu, nesmie dlh voči predávajúcemu
presiahnuť čiastku ..... ~ ... eur aj keď by celá čiastka bola v dobe splatnosti. Prekročiť
výšku dlhu ..-::':..... eur môže kupujúci len v prípade, že sa s predávajúcim dohodnú na
inej výške úverového rámca. Ak však takúto dohodu neuzatvoria a kupujúci prekro-
čí úverový rámec automaticky pri ďalšej dodávke bude vystavený doklad na hoto-
vostnú platbu.

dohodu o výške úverového rámca uzatvára kupujúci s predávajúcim výhradne len
písomnou formou / dodatkom k zmluve / a to na dobu neurčitú, alebo na dobu plat-
nosti Kupno predajnej zmluvy. V prípade ukončenia spolupráce je kupujúci povinný
uhradiť celú dlžnú čiastku podľa podmienok v kupno predajnej zmluve.

Dohodnutá výška úverového rámca :

tI.ť. s .l--fJ 11
47
t o e

STREDNÁ ODeOQNÁ ŠKOLAPOLYTECHNICKA
JEL~AVSKÁ 4u4 CD

026 01 DOLNÝ KUBiN·KŇALIA



Dodatok čí lo 2.

ku

Kúpno- predajnej zmluve

uzavretej medzi

Kupujúci: Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín-Kňažia, Jelšavská 404
Predávajúci: HO& PE FAMILY s.r.o.

Ul. 1. Mája 216, 05801 Poprad
IČO: 44360991
IČ DPH: SK2022672861

Zmluvné strany sa dohodli na doplňujúcich podmienkach v kupno -predajnej zmluve.

Predávajúci sa zaväzuj poskytnúť kupujúcemu zľavu na výrobky HO&PE FAMILY,
S.r.o.
vo výške 10 % za nasledovných podmienok

l. a každú tretiu dodávku výrobkov a to za podmienky, že kupujúci odoberie výrobky mini-
málne tri krát v kalendárnom mesiaci.

2. Na každú štvrtú dodávku výrobkov, v prípade, že kupujúci odoberie výrobky menej ako
tri krát do mesiaca. Zľava je však limitovaná 60 dňami od prvej dodávky výrobkov. To
znamená, že predávajúci poskytne zľavu, ak kupujúci zrealizuje odber v priebehu 60 dní.

3. Podmienkou poskytnutia 10 % zľavy je aj vyplatenie faktúr v dobe splatnosti, ktorú
poskytne predávajúci.

Tento dodatok je vyhotoven)' v dvoch origináloch, pričom každá zo zmluvných strán
dostane jedno vyhotovenie. Dodatok ku kupno-predajnej zmluve nadobúda platnosť dňom
podpisu oboch zmluvn' h strán. STREONA OOBOQNA ŠKOLA

POLYTECHNICKÁ
JEL~AVSKÁ 4u4 CD

026 01 DOLNÝ KUBíN-KŇAŽIA
oh· J. 2f2}11

.,t o v ík 'n . Monika Karolcr OV?

" k'pro ura


