
KÚPNA ZMLUVA Č. 0002/2012

uzatvorená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Predávajúci: JANEK s.r.o.
Dolný Moštenec 122

r····--ÚSMEV-~Lps-~"i)ss
l Osiková 26. o I007 Zilina
1-- - I
I
i Dátum: 1 5 -02- 2012

prev. Hydinárska farma, Vsetínska cesta 1333 !
02001 Púchov !-;;:~~~~i-:;';lli[ljlit~-;sPjSll:lď/;J!ul
v zastúpení: p. Peter Janek, riaditeľ spoločnosti ~ril,;Il\ li,l\ 7 Vybavuje

Bankové spojenie: VÚB Považská Bystrica ...--..-.-.------- ..--------
Číslo účtu: 1102246372/0200
IČO: 31569137
IČ DPH: SK 2020438959

Kupujúci ÚSMEV- Zariadenie pre seniorov a DSS
Osiková 26
01007 Žilina
prevádzka: Bytča - Hrabové
v zastúpení: PhDr. Alena Lišková, riaditeľka
Bankové spojenie: DEXIAbanka
Číslo účtu: 5600007110/5600
IČO: 00647713
DIČ : 2020638939
IČDPH:

Čl. 1.
Predmet zmluvy

Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje odpredať kupujúcemu
slepačie konzumné vajcia v dohodnutom množstve, v požadovaných lehotách
a kupujúci sa zaväzuje prevziať a uhradiť objednaný druh tovaru.

Čl. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

A/ Predávajúceho

1./ Dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy v dohodnutom množstve
a kvalite zodpovedajúcej v zmysle zákona NR SRč. 152/1995 Zb.- zákona
o potravinách v znení neskorších predpisov.

2./ Na dodaný tovar predávajúci vystaví doklad (daňový doklad).
3./ Predávajúci ručí za akosť tovaru počas záručnej doby vtedy, keď kupujúci dodrží

všetky podmienky skladovania, ktoré sú potrebné pre zachovanie akosti tovaru.

B/ Kupujúceho

1./ Kupujúci je povinný potvrdiť množstvo dodaného tovaru na dodacom liste
dodávateľ a po odsúhlasení a prekontrolovaní stavu.

2./ V záručnej dobe má kupujúci právo žiadať bezplatné odstránenie nedostatkov.
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Čl. III.
Cena a platové podmienky

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predajná cena za dodávajúci tovar bude
vrátane dane z pridanej hodnoty. Dohodnutou cenou je cena určená na dodacom
liste a akceptovaná kupujúcim tým, že tovar odoberie a dodací list potvrdí pečiatkou
a podpisom zodpovedného pracovníka.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť fakturovanú cenu do 14 dní od vystavenia faktúry.
Kupujúci uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške
0,05% po splatnostifaktúry.

Ak nebudú údaje na faktúre zhodné s dodávkou tovaru, alebo budú v rozpore
s uzatvorenou kúpnou zmluvou, kupujúci je oprávnený takúto faktúru vrátiť na
prepracovanie.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenie

1./ Kúpna zmluva nadobúda platnosť po jej podpísaní zmluvnými stranami
a uzatvára sa od 01.01.2012do 31.12.2012.

2./ Zmluvné strany môžu túto zmluvu doplniť, zmeniť alebo zrušiť po vzájomnej
dohode len písomnou formou.

3./ Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť aj jednostranne v prípade
porušenia zmluvných povinností uvedených v Obchodnom zákonníku a to
s 2 mesačnou výpovednou lehotou.

4./ Ostatné podmienky zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim
neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami OZ.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom exemplári.

Príloha: Rozhodnutie o pridelení rozlišovacieho čísla označenia vajec ( 3 SKPÚ
6-1 )

v Púchove, 02.01.2012
v tJ

ti Zl 111'1& )/Yf! ,ff!. f. /tJ(,L,

Predávajúci: Kupujúci:

Plter Janek
kon~eľ spoločnosti

ÚSMEV
ZARIADENIE PRE SENIOROV rif

A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
.Osikol'á 26, 010 07 ŽILINA Ci),

......!~?:.~~??!~.'.~!~~f.q~~~~~~~J. .
PhDr. Alena Lišková

riaditeľka


