
Kúpna zmluva 

Uzavretá podľa $409 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: 

I. Kupujúci: 

Zastúpený: 

So sídlom: 

Bankové sI 

Číslo účtu: 

IČO: 
DIČ: 

  

2. Predávajúci: 
Zastúpený: 

So sídlom: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 

DIČ: 
Zapísaný: 

  

s nasledovným obsahom 

ČL.I 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny. . 

ČI. 2 
Platnosť zmluvy 

Zmluva sa uzatvára :Od 1.1.2019 -31.12.2022 

ČI. 3 
Povinnosti zmluvných strán 

Predávajúci je povinný: 
a) na základe objednávok dodať tovar v čase a mieste plnenia dohodnutom s kupujúcim, 
b) predávajúci zabezpečí dodávku uvedeného tovaru pri dodržaní všetkých hygienických 

noriem, 
c) predávajúci sa zaväzuje vystaviť daňový doklad (faktúru) pri odbere tovaru, s 

presným vyznačením dodaného tovaru, množstva a ceny tovaru



Kupujúci je povinný: 

a) predložiť objednávky na tovar (telefonicky príp. písomne faxom) najneskôr | deň pred 

požadovaným dňom plnenia, 

b) prevziať tovar podľa článku | tejto zmluvy a prevzatie tovaru potvrdiť na dodacom 
liste, resp. faktúre. 

c) zaplatiť za tovar dohodnutú cenu podľa vystaveného daňového dokladu. 

ČI. 4 
Platobné podmienky 

I. Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania predávajúceho formou faktúry. 
Faktúra musí obsahovať príslušné náležitosti a je splatná do 14 dní od jej doručenia. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade oneskorenej úhrady faktúry môže 

predávajúci žiadať úrok z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty nezaplateného 
záväzku až do jeho zaplatenia. 

ČI. 5 
Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: 

e prineplnení dohodnutého časového harmonogramu dodávok objednaného tovaru, 
e pri opakovanej dodávke nekvalitného tovaru v prípade. že kupujúci na nedostatky 

predávajúceho písomne upozornil. 

ČI. 6 
Ostatné podmienky 

Kupujúci je povinný reklamovať nedostatky tovaru v množstve a kvalite do 24 hodín. 

Obaly sa riešia okamžite na mieste odberu vrátením v plnej výške dodávok obalov. 

V prípade nevrátenia obalov. budú odberateľovi vyfakturované v plnej výške. 
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

CI. 7 

Záverečné ustanovenia 

I. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a uzatvára sa 

na dobu určitú..Ceny sa s ročným obdobím a pri náraste nákupných cien môžu meniť. 
Zmluvu je možné doplňovať a meniť so súhlasom oboch strán.. 

Platnosť zmluvy zaniká výpoveďou danou jednou zo strán. pričom sa dojednáva 

výpovedná lehota v trvaní jedeného mesiaca odo dňa doručenia druhej zmluvnej 

strane. Predávajúci si vyhradzuje právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade 

t
t



nedodržania platobných podmienok uvedených v článku 4 tejto zmluvy a to ihneď po 
zistení tejto skutočnosti. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdíža po 
jednom vyhotovení. 

4. Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu po vzájomnej dohode. bez nátlaku a na dôkaz 
svojej vôle podpísali svojimi podpismi.


