
Kúpna zmluva

uzavretá v zmysle § 409 a následne Obchodného zákonníka

číslo : ',_.. ,^., 
( i., , 

,

Predávajúci : Tatranská mliekareň a,s,

Nad traťou 26

Spoločnosť,";í?r:lffuffino}ono* registri okresného súdu Prešov, tlcldiel:Sa vloŽka Č'108/P

' ICO : 3t 654363 DIČ :2020515596

IČ pre daň: SK2020515596
Č, rietu : 15003-562

Kód banky : 0200

Telefórr :052145 i5 101

V zastúpení : Ing, I-1ubomír Valčuha, člen predstavenstva
' Jan Husák, člen predstavenstva

I. Zmluvné strany
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Bankové spojerrie : VÚB Poprad

Fax : 052/45 23 190

pli .laL lcl ?řv?
nuotoue spojenie: t/ ,t'l? 0l" cá"^l

Fax:

PR irL 13 2í: /(: ru, ,/ 7 <:llť; c / Á,T-- ("

r.:\'|/
i\-,LKupujúci:

V zastúpení:
Kupujúci je

Ičo: Ul lq(,8!-
Č.úet" " 

,/ó3 ilqó1r-tr fau,-;
Kódbanky: t)j,oo
Telefón: o9a t.l ? 3'7 3c,

Odberatefské číslo: ' ^,, |, 
1n 

t, l-,

Fakruračné miesto:

i'e rcNi c'Lcli,n/ Df) uru, /t'/řD,

zapísaný v

II. Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci žavázuje dodať vrámci projektu ''Školsky 
mlieČny

program,. (ďal.j 
'Ún i;;J '" r."qri*, prev,iať tovar, úožstvo bude upresnené podfa

jednotlivých pir"*"i.n"ár"uá t.i.ro",.ň"r, áol"anauor, a uvedené na cloclacom liste,

III. Ceny a platobné podmienky

1. Cena tovaru bude stanovená v súlade s príslušnými normami stanovenýrni MP SR, a bude uvedená

na dodacom liste v deň uskutočnenia dodávk_y,

z. Kupujúci ,o^ua)]šrř"Jit r"k** ," í"ol"y tovar podťa pdslušného dodacieho listrr

O" i+ arr odo dňa wstavenia faktury, sa postupu.le v zmysle ustanovení

3. V pdpade n.ut,,ua,oiu fakrúry do termínu splatnostt

4. §|.o"txiiť;:}:Tj}}*-ť dodávku tovaru,i pred termínom výpovcclnej doby, keď nie je tovar

, iE§ŤTň§:ffjlŤfi';"';:,"r;1;Ť,:i;*"riffiTffi'li[",.. prostrcclníctvonr bankovÝcl_r

ústavov, poStovou poukážkou a v lrotovostt,



IV. Obchodné podmienky

1. Tovar bude dodaný podt'a platných noriem a kuprrjúci sa zavázLr.jc podl'a týchto noriem
uskladňovat', expedovat' a predávat-.

2. Tovar bude zabalený podl'a platných noriem.
3. Predávajťrci nezodpovedá zavady vzniknr-rté v zariadení kupujúccho
4. Zjavné vady (clrýbajúci tovar, znlčený obal, atd'.) je kupujúci povirrrrý vyznačit'na dodacom liste

s podpisorn zodpovednélro pracovrríka kupujúcelro a zodpovedrrýr,"r pracovníkotrr predáva.júceho
(posádka vozidla) v deň dodávky. Iné chyby reklamovať písomne, trvšak iba v záručrrej lelrote,
inak právo zo zodpovednosti za vady zanlká Chyby vo faklurácií je nrožrré reklamovat' do 30 drrí
od prevzatia tovaru.

5. Kupujúci predkladá predávajúcerrru objedriávku rra rrasledujúci týždeň pisotrrtre vždy do štvrtku do
10.00 h. týždcí pred rcalizáciotr objcdnirvky. Objcdrrávka nróžc byt'spr-cstlcnir dctrItc do l1.00 lr

deřr pred dodávkou,

V. Miesto plnerria

1. Prevzatie výrobkov bude vykonané v zariadení krrprrlťrceho.

2. Predávajúci sa zavázuje tovar dodat' kupujúcerrrrt s dodacinr 1istorn tla trrčetré trriesto plnenia, a

kuprr.lťrci je povinný ich prevziat'.
3. Kuprrjúci nadobúda vlastnícke právo ktovaru.len čo n-ru je dodaný tovar odovzdaný. Týmto

prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniknrrtej škody na tovare.

3.

\{. Závázne prehlásenie

Podťa nariadenia ES č.2707lZ000 v nadváznosti na nariadenie č.8l6/2()04 sa kLrpujťrcí zavázuje

a./ nebude používat'tovar, na ktorý poskytujc spoločnost'podporu rra základc vyššie r"rvedených

nariadení, na prípravu iedál v zariadení.
bl zabezpeči, žetovar, na ktory sa vzt'alruje podpora br.rdc len na spotrebtr dcti v zariadeni

kupujúceho (,,Skolský rrrliečrry progranr") a trie tra bcžný predaj (nrinro ,,Skolský rrrliečrry

program").
Kupujúcemu je známe, že:

a/ odobraté množstvo produktov, na k|oré sa vďahrrje podpora, je obmedzcné na najviac 0,75 l

ekvivalentu plnotučného rrrlieka rra dieťa, z.rpísanó v zariadení a vyr,rčovircí deřr (cclkovo na

dohodnuté obdobie),
b/ pri predaji produktov det'onr sa nesmú prekťočit'maxirnálne predajné cerry,

c/ pokiať nie je sám pdjemcom podpory, muší odoberať tovar, na ktory sa vzťahu.le podpora, len

od schváleného príj enrcu podpory (dodávatefa),

Kupujúci čestne prehlasrrje, že si nebude nárokovat' na doťáciu z prostriedkov Európskeho a

Národného spoločenstva aporreclrá toto, rozlrodnutie na distribútora tj, Tatrarrská rrrliekareřr a.s.

Kežmarok.
Kupujúci zároveí prehlasuje, že nebude spolupracovat' s iným výrobcom v akcii ,, Skolský
mliečny program'o .

Kupujúci sa zaváanje rrahradiť škodu predávajúcerrru z titulu odobratia podpory predávajúcenru

v pdpade, že kontrolný orgin zistí ponršenie závázkov kupujťrceho uvedcItýclr v bodoch v článku

M. a MI. tejto zmluvy.

4.

1.

2.
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VII. Iné dojednania

Kupujťrci sa zavázuje predložit' predávajťrcenrr-r formulár (Zál,ázné prelrlásenie Ško11'

lp..aŮtorteho zariadórria,) v dvoclr vylrotoverriach v lehote rra.lncskór do 5 dní odo dria

doručerua formuláru.
Kupujúci predloží sumárny úka, vyhodnotenia odberu v/robkov na rrrlieČny program vŽdy na

ton"iaonóorrutého obdobia ato najneskór do 14 dní po skončení tolrto obdobia.

Dohodrrutým obdobírrr je : I. fáza- septenrber, október, noverttber, decerrrber

Il, fáza-január, febnrár, marcc
IIL fáza- apríl, máj, jún

VIII. Ztivercčné ustanovenia

1. Zmllvasa vyhotovrr;e v troclr vyhotoveniach, predávajúrci obdrŽi dva vvhotoverria, kuPrrjťlci jedrro

strane.
3. Vďahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. opráúenie'pri jednaniach o všetkých zátežitostiach vyplývajúciclr z tejto zmluvy nrajťi títo

piacovníci : lng, peter pirožek, te1.:05Zl45 15 103,0911 908 301.

5. Ťáto,mluuo nádobúdo účirrnósť podpisom zmluvných strán a všetky doteraz PodPÍsarré strácajú

týnrto platnosť, Všetky zmeny a dopint y tejto KZ móžu byt uskutoČrrerré len po dohode oboclr

vyhotovenie.
2. Kťrpna zmluva sa uzaNára na

vypovedať vo qfpovedrrej lelrote

strárr a to písomnou formou.
6. Kontakíná osoba pri spísaní zmluvy a

Dana oravcová

dobu neurčitu, Zmlrrvné strany móžu zmluvu jednostranne

1 nresiac odo dria dorrrčenia písonrrrej výpovede drulrei znrluvnei

zmene dát (adresa, číslo ťrčtu .. )

o52 l 45 15 134
37 89,

t4''r;d.rr<- 
^/ 

q,,)/

7 . Kontaktná osoba odbytu ,. 05214515109,052 451 5113,057 45z

v kežmarkrr,
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