
nÁnncovÁ rúpNa zMLtIvA
v anysie ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany
il.

Dodávatel': Richard Hart'anslrý
Sidlo: Makarenkova L49lt7, 95801 Partizánske

IBAN: §K96 0900 0000 0051 1768 8593
IČo: 37366831,
(ďalej len "predávajúci')

Obiednávateln: Materská škola
Sídlo: Chmelinec 1411, 020 0l, Púchov
Zastupený: Danka Černičkovrá; riaditetka MŠ
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: 7230769001
IčO: 36129682
DIČ:
(ďalej len "kupujúci")

IL Predmet zmluvy

Predávajúci sa zav?ianje dodať kupujúcemu tovar pre potreby materskej školy
ato vmnožstve deťtnovanom jednotlivými písornrrými, telefonic§l,mi alebo e -
mailovými obj ednávkami.

III. Cena

1. Ceny sú uvedené s DPH- Cena tovaru je vrátane obalov, balenia, dopravy na miesto
dodávky uvedené v záůůavitejto zmluvy a ďalších nákladov spojených s dodávkou.

2. Z"mhxné strany sa dohodli, že zmeny cien tovarov, ktoré sú predmetom tejto zrnluvy,
musia byt' odsuhlasené obidvomi zrnluvnými stranami az-Ňnú pPtit' po doručení
zmluvnými stranami schváleného cenníka na adresu kupujúceho, alebo na jeho e -
mailovú adresu.

IV. Povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci sa zavázl:|e dodať kupujúcemu tovar vpožadovanpm množstve a
zodpovedqiúcej kvalite marimi{lne 10 dní odo dňa prijatia objednávky, a to na adresu
dodávok uvedenú v zahlaví tejto zmluvy-



2. Predávajúci zodpovedá 73ta, že dodaný tovar bude zodpovedať platným akostqým

normám. Zfuačná doba je v mlysle § 620 Oběianskeho zákonnfta 24 mesiacov

a zaéinaplynúť odo dňa prev zatia predmetu zrnluvy kupujúcim,

Qavné vady kupujúci reklamuje ihneď pri dodávke tovaíu, ostahé vady v sulade s §
qzz -428 obchodného zákonníka. Reklamácie budú kupujúcemu dobropisované-

J.

4.

5.

Kupujúci je povirurý prevziať objednaný tovaí za
požiadavky azap|atiť cenu v lehote splatnosti.

predpokladu, že spÍňa jeho

2.

l.

1.

1.

Kupujúci je povinný umožniť dodanie tovaru vyťvorením vhodného preberacieho

miesta apdstupu k miestu dodávok.

V. Platobný styk

Fakťura - daňový doklad rrursí obsahovať naležitosti v zrrrysle zákona'číslo 22212004

Z.z. o danzpridanej hodnoty.

predávajúci s kupujúcim sa dohodli, že dátum splaínosti uvedený na fakture, bude

minimrálne 30 dní odo dňa dodania tovaru.

čt v.
úrokzomeškania

V pdpade omeškania kupujúceho s povinnostbu zaplatiť kúpnu cenu, je predávajúci

opravnený vyfakturovať wok z omeškania vo qiške 0,05% z dlžnej §rmy za každý, aj

zaéaty, deň omeškania.

V pdpade, že predávajúci nedodrží termín dodania predmetu zmluvy Podl'a Č1- ry.
oar. i tejto r<rnpnej ,*lrry, kupujúci má nfuok na zmluvnú pokutu vo výšk9 0,05Yo

zcerLy pínenia, tj. zceny danej rozsahom konkrétnej objednávky,zakaždý,lszaýatý,
deň Óáeškania V pdpáde vájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú

zmluvné strany postupovať podl'a ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

yI. záv er ečné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitu,

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplfuoch, z ktor}ch \<ažďazo zmluvných strárr

obdržíjeden.

Akékol'vek zíneny a doplnenia obsahu tejto zmluvy je moáré realizovať iba formou

číslovaného písomného dodďku podpísaného obidvomi zrrluvn:fmi stranami,

pokiať v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomefy anluvných strán

pdslušnými ustanoveniami Obchodného zákonnika.

)

2.

,3.

4.



5, plafuiost' tejto zrrrluvy móžu ?dury: $rany ukončiť písomnou qipoveďouz akéhokol'vek 
19"odl s výpovednou lehotou Í -oiu"- Výpovedná lehota začínaPlYnúť Prvým dňom kalendámeho mesiaca oastedu3rtceto po doručení v,ýpovededruhej zmluvnej strane a skonČÍ ." ,pryr",rň- posledného dňa pdslušnéhokalendiánreho mesiaea.

6' Táto zmluvanadobúdaúčinnosťdňomjej podpísaniaobomazrnluvnými stranami.

7, Zmluvné stranY vYhlasujú, že si túto anluw prečítali, jej obsahu porozumeli a na znaktoho, Žr jej obsah zodPovedá ich skutoěn"j ;;ilb;a;oor,3u vlastnoručne podpísali.

v púchove, dň^ .. š..ť .:..ť. :?......#.,(.?....

MATERSKÁ ŠKCL-/.\
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