
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podl'a § 409 a nasl. Obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb.

l. Zmluvné strany

Predávajúci: Liptovské pekárne a cukrárne Včela LIPPEK s.r.o.
Liptovský Mikuláš

Zastúpený: Ing. Slavomír Moravčík, vý~k~o~n~n~Ýlr~ia~d~it~eL.I' -'!" __ ~--:==:-:::1
Bankové spojenie: 115647 - 349/0900 F',Mnc'na' kOfltrcla . prrdbein3. v ~úl1deSO záko110m S0212001 Z.Z.·

357245 - 342/ 0200 !.!f' _ •

IČO: 31559107 F' •. ácia 'le v súlcde '" ho~podárnos{ou a efaktrvnostou
Daň. reg. číslo: 31559107/660 mane na opera ""t; ~

Telefón: 044/20473, 20474 Lipt. Mikuláš - ~~ditlienýeh finančných ~r(;~t(lf;d:\ov.
044/ 325703, 321104 Likavka - p káreň h f/

Fcx: 044/ 24857, 23628 ID,:á~tu:m:.:.·~1~~:......;C':...:..' ..:l:.:L_..:...pO_d:.pi_S:__ ~_----7 •.••
044/321104 "" •

Kupujúci: ZSŠ Dolný Kubín - Kňažia, ul. Jelšavská 404/1,02601 Dol.Kubín

Zastúpený: Ing. Mihalko Jozef, riaditel' ZSŠ
Bankové spojenie: VÚB 35-5939332/ 0200

IČO: 891479 DRČ: Sk 2020424329
Fakturačná adresa: ZSŠ Dolný Kubín - Kňažia, ul.Jelšavská 404/1,D.Kubín
Miesto dodávky: ZSŠ Kňažia, ul. Jelšavská 404/ 1, 02 601 Dolný Kubín
Telefón: 043/864194 Fax: 043/8643139

0905754413

II. Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu dodávky pekárskych
a cukrárskych výrobkov uvedených v ponukovom liste oredávajúceho.

2. Množstva dodávok podl'a ods. 1 budú spresňované na základe písomných,
prípadne telefonických objednávok deň pred rozvoz do 9.00 hod. ráno.

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto
zmluvy a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.

III. Cena plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena tovarov bude stanovená v súlade so
zákonom o cenách č. 18/ 1996 Zb.

2. Predávajúci uvedie cenu tovaru na dodacom liste v deň splnenia dodávky.

IV. Platobné podmienky

1. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením záväzku
spôsobom a v mieste plnenia súlade zo zmluvou.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu po obdržaní faktúry najneskôr
do 10 dní v plnej výške.

3. Forma platobného styku - prevodným príkazom
v hotovosti.

4. V prípade omeškania kupujúceho s platením uhradí tento predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0.5 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania

5. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, môže predávajúci ukončiť dodávkv
tovaru a od kúpnej zmluvy odstúpiť v tom prípade, keď v lehote splatnosti
kupujúci cenu tovaru nezaplatí.
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V. Obchodné podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s platnými normami a kupujúci
sa zaväzuje tovar podl'a týchto noriem skladovať, expedovať, predávať.

2. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bez zbytočného odkladu. V prípade
zistenia kvalitatívnych a množstevných závad, je kupujúci povinný oznámiť
tieto vady predávajúcemu do 5 dní odo dňa dodania tovaru.

3. Na reklamáciu dodaného tovaru sa vzťahuje ustan. § 436 OZ.
4. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v obchodnej sieti, konkrétne

v obchodnej jednotke predávajúceho.
5. Prepravky zostávajú majetkom firmy.
Kupujúci prehlasuje, že prepravky tvoria vlastníctvo predávajúceho a preto
kupujúci:
- prevzal povinnosť tieto prepravky vrátiť len predávajúcemu
- prepravky neodpredať alebo prenajať ich inej organizácii
- zámenou vydať inej organizácii ,
- na vyzvanie predávajúceho je povinný preukázať, kde sa prepravky nachádzajú,

alebo ako boli spotrebované; vyradené z prevádzky/
- zodpovedá objektívne za škodu, ak prepravky boli prevedené na iný subjekt,

alebo stratené/ regres/o

VI. Miesto plnenia

1. Prevzatie pekárskych a cukrárskych výrobkov sa br le uskutočňovať
ich odovzdaním v mieste uvedenom v bode I.

2. Predávajúci sa zaväzuje tovar odovzdať súčasne s dodacím listom. Vzhl'adom
na špecifickosť dodávania pekárskych výrobkov mimo pracovnej doby, kupujúci
výslovne potvrdzuje, že zo svojej strany netrvá na potvrdení dodacieho listu.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu možno zrušiť obojstranným písomným prejavom.
2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom uzatvorenia a platí na dobu neurčitú.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch a každá strana obdrží jedno

vyhotovenie.
4. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojím

podpisom. Zároveň prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola
dojednaná v tiesni, ani za iných jednostranných podmienok.

uRUZENA STAEDNA ŠKOLA
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