
KÚPNA ZMLUVA

uzavretá v súlade s§ 409 a nasledujúceho zákona č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Predávajúci : Ján Briestenský, združenie BRIPET
Pružina 88,
so sídlom prevádzky Pružina 1144
018 22 Pružina
IČO 455 604 55 tel. 0905 537 170
DIČ:1023512281
Bankové spojenie: Poštová banka, č.ú. 17561613/6500
IBAN: SK4965000000000017561613

ďalej len predávajúci

Kupujúci : Materská škola ROZKVET
Školská jedáleň, 017 01 Považská Bystrica
DIČ: 2023324688 tel. 042/4326565

ďalej len kupujúci

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru na základe objednávky kupujúceho. 
Hodnota predmetu zmluvy počas jej trvania nepresiahne sumu 16 000.- Eur.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa 
zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť za dolu uvedených podmienok

3. Kupujúci sa zaväzuje od predávajúceho objednaný tovar prevziať a v dohodnutom 
termíne riadne zaplatiť dohodnutú cenu.

4. Kupujúci na základe tejto zmluvy špecifikuje druh, množstvo, kvalitu a dátum 
odberu tovaru od predávajúceho a to formou telefonickej, intemetovej, faxovej 
alebo písomnej objednávky. Pokiaľ sa predávajúci písomne nevyjadrí, platí,že s 
objednávkou súhlasí.

III. Kúpna cena

1. Predávajúci na základe tejto zmluvy a v súlade s objednávkami kupujúceho je po
vinný dodať kupujúcemu tovar a požadovať od kupujúceho úhradu vopred 
dohodnutej ceny.

2. Dohodnutá cena je vyznačená na dodacom liste a súhlas s ňou potvrdí kupujúci 
podpisom zodpovednej osoby a pečiatkou kupujúceho.

3. Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar po potvrdení 
dodacieho listu dohodnutým spôsobom a v dohodnutom termíne.

4. Zmluvné strany sa dohodli na 10- dňovej splatnosti faktúr.



IV. Kvalita tovaru a obaly

1. Pre kvalitu tovaru a ostatných náležitostí platia ustanovenia platných všeobecne 
záväzných predpisov.

2. Predávajúci zabezpečuje plnenie všetkých záväzkov vyplývajúcich zo zákona 
o obaloch v platnom znení.

3. Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar spĺňa podmienky stanovené všeobecne zá
väznými predpismi a ručí za jeho kvalitu pri správnej manipulácii a skladovaní zo 
strany kupujúceho.

4. Predávajúci je povinný tovar dodávať v predpísaných obaloch podľa druhu 
tovaru.
Prázdne obaly odoberá predávajúci od kupujúceho pravidelne,najneskôr pri nasle
dovnej dodávke tovaru.

5. Nevratné obaly budú kupujúcemu fakturované predávajúcim.

V. Reklamácia tovaru

1. Kupujúci je povinný tovar pri dodaní skontrolovať a pri zistených nedostatkoch v 
kvalite, množstve, sortimente alebo hmotnosti ho neprebrať, požadovať dodanie 
tovaru podľa tejto zmluvy ,alebo zrušiť objednávku.

2. Ak nie sú nedostatky tovaru pri prevzatí zjavné, má možnosť kupujúci reklamáciu 
nahlásiť predávajúcemu najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa.
S nevyhovujúcim tovarom kupujúci nesmie manipulovať až do príchodu 
predávajúceho.

VI. Dodanie tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu na miesto a v čase do
hodnutom v objednávke.

2. V pripade, že predávajúci nemôže splniť čas alebo objednaný sortiment, oznámi to 
ihneď telefonicky alebo osobne kupujúcemu.

VII. Platobný styk

1. Predávajúci vystavuje kupujúcemu faktúry za dodaný tovar do 10 dní od jeho 
prevzatia.

2. Kupujúci uhradí faktúru do 10. dní od jej doručenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci má právo účtovať kupujúcemu pri 

omeškaní zaplatenia kúpnej ceny úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

4. V prípade zmeny bankového spojenia alebo iných identifikačních údajov, je 
zmluvná strana povinná to bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.



Platnosť zmluvy, zrušenie zmluvy a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2014 do 28.02.2015 s
trojmesačnou výpovednou lehotou.

2. Uzatvorením tejto zmluvy sa rušia všetky zmluvy, prípadne ďalšie dohody strán 
uzatvorené pred dátumom podpisu tejto zmluvy.

3. Dodatky tejto zmluvy môžu byt’ vykonané len písomne a musia byť odsúhlasené 
obidvoma stranami.

4. Vo veciach touto zmluvou neupravených sa práva a povinnosti zmluvných strán 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5. Zmluva zaniká bez výpovednej lehoty z dôvodu hrubého porušenia tejto zmluvy 
jednou zo zmluvných strán, alebo dohodou predávajúceho a kupujúceho.Za hrubé 
porušenie zmluvy sa považuje najmä neuhradenie záväzkov kupujúceho voči 
predávajúcemu, nedodávanie tovaru predávajúcim v objednanom
množstve,kvalite, v dohodnutom čase a podobne.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán 

obdrží po jednom vyhotovení.
8. Prílohou tejto zmluvy je písomné oprávnenie predávajúceho na túto činnosť 

/kópia živnostenského listu/
9. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu s jej znením ju vlastnoručne podpísali.

VIII.


