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Kúpna zmluva

I
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Predávajúci:

AGRO SPOL KYSUCE, s. r. o.
Svrčinovec 357
023 12 Svrčinovec

IČO:
DIÓ
IČDPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:

31576702
2020421458
SK2020421458
OR OS V Žiline, Oddiel: Sro, Vložka
TATRA BANKA a. s. Čadca
č. ú. : 26265 O 1260111OO
VÚB a. s. Čadca
č. ú. : 922641322/0200
Ing. Vladimír Homola, konateľ
Ing. Jaroslav Tarana, konateľ
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II.
PREDMET ZMLUVY
1. V zmysle § 269 ods. 2 a § 289 Obchodného zákonníka, uzatvárajú zmluvné strany obchodnú
zmluvu o podmienkach dodávky mliekarenských a iných potravinárskych výrobkov.
2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu mlieko a mliečne výrobky,
prípadne iný potravinársky tovar na základe objednávky, ktorá bude obsahovať presnú
špecifikáciu množstva a druhu tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu
cenu za tovar.
3. Predávajúci nie je povinný dodať výrobky v množstve nedosahujúcom minimálne expedičné
množstvo, t. j. skupinové balenie a pri nižšej jednorazovej dodávke za dovezený tovar, ako je
dohodnuté v článku V., bod 8., tejto zmluvy.
4. Predmet plnenia bude špecifikovaný písomnými a telefonickými objednávkami kupujúceho na
týždeň, najneskôr dva pracovné dni pred začínajúcim týždňom. V prípade výrobných možnosti
dodávateľa je možné upraviť objednávku najneskôr 48 hodín pred termínom plnenia dodávky.
5. Miesto plnenia je sklad kupujúceho, v prípade nočného rozvozu, t. j.
vedúceho, uzamykateľná miestnosť resp. priestor.

v neprítomnosti

III.
OBJEDNÁVANIE A PREVZATIE TOVARU
1. Objednávanie tovaru sa uskutočňuje:
a) písomnou formou na adresu: AGROSPOL KYSUCE, s. r. o.
Mliekareň Svrčinovec, 023 12 Svrčinovec č. 357
b) vodičom dodávateľa
c) faxom na č. 041/4371602
d) telefonicky na č. 041/4371604, 041/4371605, 041/4371607
IV.
CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Kúpne ceny sú určované v súlade so zák. 18/1996 Z. z.
2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške určenej
predávajúcim v deň prevzatia tovaru. Cenu tovaru vyznačí predávajúci na dodacom liste.
3. Na faktúre predávajúceho je vyznačená okrem ceny tovaru aj daň z pridanej hodnoty vo výške
určenej platným predpisom.
4. Kupujúci je povinný uhradiť faktúru za dodaný tovar do -.-lL dní s tým, že posledný deň
splatnosti už musí byť finančná čiastka pripísaná na účet predávajúceho. V prípade neuhradenia
ceny tovaru v lehote splatnosti faktúry predávajúci na druhý deň po splatnosti faktúry za
dodaný tovar zastaví dodávku tovaru až do uhradenia dlžnej sumy.
Spôsoby úhrady: a) prevodným príkazom na účet predávajúceho uvedeného na faktúre
b) v hotovosti v pokladni Mliekarne Svrčinovec
5. V prípade opakovaného omeškania úhrady môže predávajúci bez vyzvania okamžite odstúpiť
od zmluvy, pretože ide o podstatné porušenie zmluvných podmienok
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v.
VŠEOBECNÉ PREDAJNÉ PODMIENKY
1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar pri prevzatí bude vyhovovať platným normám.
2. Množstvá dodaného tovaru bude deklarovať dodávateľ na dodacom liste, ktorý bude vždy
obsahovať nielen údaje o množstve, druhu, balení sortimentu a cene, ale aj počet obalov
dodaných a vrátených
3. Predávajúci kontroluje počet dodaných a vrátených obalov u kupujúceho mesačne. Kupujúci sa
zaväzuje vrátiť vratné obaly do troch dní od dňa prevzatia tovaru.
4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať, či odovzdané množstvo tovaru
zodpovedá deklarovanému množstvu na dodacom liste, či tovar nie je porušený, či je úplný a či
nevykazuje zrejmé vady. Poškodený tovar vráti s vyplneným reklamačným listom v deň
dodávky, alebo najneskôr pri najbližšej dodávke tovaru. Kupujúci musí aj iné ako zrejmé vady
reklamovať u predávajúceho reklamačným listom najneskôr do 24 hodín od zistenia vady v
záručnej lehote. Reklamácie a prípadné opravy chýb vo faktúre budú riešené v nasledujúcej
faktúre alebo dobropisom, ale to nie je dôvodom na nezaplatenie faktúry.
5. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru - predmetu kúpnej zmluvy jeho prevzatím. Skutočnosťou
deklarujúcou moment prevzatia je podpis kupujúceho na sprievodnom doklade. Ak kupujúci
nebude v dohodnutom čase na mieste, ktoré sa dojednalo za odberné miesto, bude dodávka
splnená zložením tovaru na tomto mieste, pričom nebezpečenstvo poškodenia, alebo straty
tovaru prechádza na kupujúceho.
6. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo poškodenia alebo straty tovaru.
7. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať skladovacie podmienky podľa platných noriem, prípadne
požiadaviek predávajúceho na všetky dodané výrobky počas predaja. V prípade zistenia
nedodržania týchto podmienok, predávajúci neuzná reklamácie a môže odstúpiť od zmluvy.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať tovar pri jednorazovom odbere nižšom ako =35,- Eur.
bez DPH.
9. Pri uzatváraní zmluvy je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu živnostenský list resp.
výpis z obchodného registra (nie starší ako tri mesiace), fotokópiu dokladu o pridelení IČ DPH.
Kupujúci sa zaväzuje akúkoľvek zmenu v údajoch uvedených v tejto zmluve po jej podpísaní
nahlásiť ihneď predávajúcemu. V prípade, že tak neurobí a predávajúcemu vznikne škoda,
zodpovedá za ňu kupujúci predávajúcemu, Rovnako zodpovedá kupujúci aj v prípade uvedenia
nepravdivých skutočností a údajov pri uzatváraní tejto zmluvy. V prípade zmeny majiteľa
obchodnej jednotky túto treba ohlásiť vopred, v opačnom prípade budú faktúry adresované
predchádzajúcemu majiteľovi, a aj dlžná finančná čiastka bude vymáhaná od neho.
10. V prípade, že sa kupujúci chce dať zastúpiť inou osobou, alebo ho iná osoba zastupuje pri
úkonoch, ktoré podľa zmluvy prináležia kupujúcemu, je povinný predložiť predávajúcemu
splnomocnenie
s jeho notársky overeným podpisom, ako aj podpisovými vzormi
splnomocnených osôb. Vopačnom
prípade zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne
predávaj úcemu.
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VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto zmluvu môže písomne vypovedať
ktorákoľvek zmluvná strana s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo okamžitého zrušenia zmluvy v prípade nesplnenia bodov
IV. 5. , a V. 7. , 9.
3. Predávajúci je oprávnený usmerňovať kupujúceho v otázkach súvisiacich s predajom tovaru
(skladovanie v chladenom priestore a pod.) a návratnosťou obalov.
4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva sa vyhotovuje v
dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

Svrčinovec ---------------

ÚSMEV
ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DOMOV socIÁLNYCH
SLUŽIEB

Osiková 26, 010 07 ŽILINA
IČO: 647)13. DIČ: 2020638939
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kupujúci

AGRO§POL KYSUCE s.r.o,
023 12 Svrčinovec
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31 576 702

OIC: 2()20421458
IC: DPH: SK2020421458
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