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Predávajúci:
KONZERVÁREŇ TURZOVKA, spol. s r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline vo
vložke číslo 12107/L, sídlo Jašíkova 55, 023 54 Turzovka, okres Čadca
,"
IČO 36031607
IČ DPH: SK2020092426
Bankové spojenie SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, a.s ČADCA, číslo účtu 0310217950/0900
Zastúpený: Ing. Emília Dlhopolčeková, konateľ spoločnosti
Kupujúci:
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Obsah a účel zmluvy
Účelom tejto zmluvy je upraviť práva a povinnosti účastníkov, vznikajúce pri ich podnikatel'skej
činnosti. Obsahom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať dohodnutý tovar, ktorý je predmetom
plnenia kupujúcemu
II.

Predmet plnenia
Predmetom plnenia zo strany predávajúceho sú dodávky tovaru a to s presným vymedzením
predmetu plnenia podľa množstva, druhu, kúpnej ceny, termínom a miestom plnenia jednotlivých
dodávok, fakturačnými a platobnými podmienkami.
III.
Dodávka tovaru
Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky kupujúceho, ktorá je po potvrdení zo~ny
predávajúceho pre obe strany záväzná, dodať objednaný tovar priamo kupujúcemu, resp. poď12'a-------dohody zmluvných strán a to v zmysle dohodnutých podmienok. Spolu s dodávkou tovaru predávajúci
zašle kupujúcemu dodací list, resp. faktúru, ktorá musí obsahovať následovné údaje:
označenie predávajúceho a kupujúceho
presnú špecifikáciu dodaného tovaru
množstvo (merná jednotka)
jednotkovú kúpnu cenu, cenu celkovú
sadzbu DPH
dátum dodania
dátum splatnosti faktúry
pečiatku a podpis dodávateľa
potvrdenie prevzatia odberateľom
IV,
Kúpna cena a platobné podmienky
Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách.
V kúpnej cene sú zahrnuté náklady na prepravu tovaru na miesto určenia, resp. podľa dohody
Predávajúci sa zaväzuje, že každú zmenu (zvýšenie, resp. zníženie kúpnej ceny) oznámi bezodkladne
kupujúcemu
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť v lehote splatnosti, ktorá je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry
predávajúcemu zmluvnú kúpnu cenu. Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia
kúpnej ceny, resp. v prípade omeškania, zvýšenej o sankčný postih

V.
Porušenie podmienok zmluvy
V prípade, že kupujúci neuhradí v lehote splatnosti predávajúcemu zmluvnú kúpnu cenu, má
predávajúci právo účtovať kupujúcemu zmluvný denný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z istiny.
Pod splnením podmienky úhrady sa rozumie pripísanie istiny (kúpnej ceny) na účet predávajúceho.
V prípade, že kupujúci bude meškať s úhradou platby viac ako jeden mesiac po dobe splatnosti, je
povinný okrem zmluvného úroku z omeškania zaplatiť predávajúcemu za každý začatý mesiac
omeškania aj zmluvnú pokutu a to vo výške ... % istiny rovnajúcej sa kúpnej cene predmetu dodávky.

