
nÁucovÁ rúpNA zMLuvA
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Predávajúci:

obchodné meno Tomáš chlasták

Štatutarny orgán Tomáš Chlasták

So sídlom Okružná 1429148,020 Ol,Púchov

Zapísaný O.ú.Považská Bystrica,é,ž,r,330-1495l

IČo 43583041

DIČ 1078257081

tČ opH

číslo účtu SK74 0200 0000 0016 1856 1955

Kupujúci: Mš Chmelinec

02001, Púchov

Riaditeť:Danka Černičková

tČo xngegz
DIČ 2021669749

Čísloúčtu: SKlf íGoo oooo |o?t,3o?O 6oo9

Tel.číslo: 090817 22226

E-mail :mschmelinecpuchov@centrum. sk

Adresa dodávky: Mš Chmelinec 141116

II. Predmet zmluvy

predávajúc i sa zavázuje dodať kupujúcemu tovar - ovocie,zeleninu a ostatné

potravinárske v.ýrobky a to v množstve dófinovanom jednotlivými písomnýTl,telefonickými

ul"bo . _ mailovými objednávkami s priloženým dodacím listom, prípadne fakturou.

IIl. Cena

1. Neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy je platný cenník, ktorý obsahuje Ponuku
predávaného sortimentu. Cerry sú uvedené s DPH. Cena tovaru je vrátane obalov,

talenia, dopravy na miesto dodávky uvedené v zéůúavi tejto zmluvY a ďalŠÍch

nákladov spojených s dodávkou.

" 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny cien tovarov, ktoré sú predmetom tejto zmluvY,

musia byť odsuhlasené obidvomi zmluvnými stranami azaČnu platiť Po doruČení



1.

2.

zmluvnými stranami schváleného cenníka na adresu kupujúceho, alebo na jeho e -

mailovú adresu.

IV. Povinnosti zmluvných strán

predávajúci sa zavázuje dodať kupujúcemu tovar v poŽadovanom mnoŽstve a

zodpovódalúcej kvalite na základe prijatia objednávky, a to na adresu dodávok

uvedenú v záhlavitejto zmluvy.

predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar bude zodpovedať platným akostným

normám. Záruěiádoba je v zmysle § 620 Občianskeho zákonníkaazačínaplynúť odo

dňa pr ev zatia predmetu zmluvy kupuj úcim,

Zjavné vady kupujúci reklamuje ihneď pri dodávke tovaru, ostatné vady v sÚlade s §

izz _428 obchodného zákonnika. Reklamácie budú kupujúcemu dobropisované.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar za predpokladu, že spÍňa .jeho

požiadavky azap\atiť cenu v lehote splatnosti.

Kupujúci je povinný umožniť dodanie tovaru vytvorením vhodného Preberacieho
miesta a prístupu k miestu dodávok.

V. Platobný styk

Faktúra _ daňový doklad musí obsahovat' náležitosti v zmysle zákonaČÍslo 22212004

Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

predávajúci s kupujúcim sa dohodli, že diúum splatnosti uvedený na faktúre, bude

minimálne 14 dni odo dňa dodania tovaru.

čt. v.
úrok z omeškania

V prípade omeškania kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu, je Predávajúci
opiaunen;1 vyfakturovar Út z omeškania vo výške 0,05Yo z d\žnej SumY Za kaŽdý, aj

začatý, deň omeškania.

, V prípade, že preďávajúci nedoďrži termin dodania predmetu zmluvy podťa Č1. IV.

ods. f tejto kúpnej ,Ňrruy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,050Á

zceíypinenia,tj, zceny danej rozsahomkonkrétnej objednávky, zakaždý,ajzaěatý,
deň omeškania. V prípade vzé$omných nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú

zmluvné strany postupovať podťa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

yl. záv er ečné ustanovenia

1 . Táto zmluv a sa lzatvára na dobu neurčitú, a to od 1 .1 .2019,

a
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Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorýchkaždázo zmluvných strán
obďržíjeden.

Akékoťvek zmeny a doplnenia obsahu tejto zmluvy je možnó realizovať iba formou
číslovaného písomného dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

Pokiať v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán
prí slušnými ustanoveniami Obchodného zákorníka,

Platnost' tejto zmluvy móžu zmluvné strany ukončiť písomnou výpoveďou
z akéhokoťvek dóvodu s výpovednou lehotou 6. mesiacov. Výpovedná lehota začina
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, žejej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli,ju vlastnoruěne podpísali,

V Púchove, dňa 1 januára2}I9
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