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KÚPNA ZMLUVA
1§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/
č1. I.
Zmluvné strany
PREDAVAJÚCI: CIMBAĽÁK s.r.o.
Duklianska 1 7/A/3 579
085 01 Bardejov
zastúpený Jurajom Cimba ľákom, konateľom spoločnosti
ICO: 36473219
Ič DPH: SK 2020028296
IBAN: SK17 0900 0000 0004 5183 9665
Spoločnosť bola zaregistrovaná na OS v Prešove
dňa 5.6.2001, odd.: s.r.o., vložka č. 12835/P

/dalej len predávajúci!
KUPUJÚCI:

Škola v prírode, rozpo čtová organizácia
Kysak324
04481 Kysak
ICO: 31300065
DIČ :2021185573
Mgr. Zuzana LABANCOVÁ - riaditelka
IBAN: SK3 08 1 800000007000246459, Státna pokladnica

/dalej len kupujúci!
čl. 11.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je predaj mäsa a mäsových výrobkov priebežne, podla požiadaviek
kupujúceho.
2. Požiadavky kupujúceho musia byt predávajúcernu nahlásené min. 24 hod. pred termínom
dodávky.
3. Predávajúci zodpovedá za kvalitu mäsa a mäsových výrobkov, ktorá musí byt v súlade
s platnými predpismi, t.j. mäso dostato čne vychladené max. teplota 10 °C, bez zmyslových zmien.
4. Doba spotreby:
- výsekového mäsa 3 dni
- vnútorností a kostí 24 hod
- drobných mäsových výrobkov 10 dní
- ostatných mäsových výrobkov vyzna čená na obaloch.
5. Predávajúci zabezpe čí rozvoz tovaru v rámci hygienických predpisov.
6 Kupujuci sa zavazuje objednany tovar prevzia ť na dojednanom mieste a za prevzaty tovar
ubradit dohodnutu cenu na zaklade tovarovej faktury.
č1.III.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje doda ť kupujúcemu tovar priebežne, podľa písomne alebo telefonicky

uplatnených požiadaviek, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu objednaného
množstva v závislosti na nákupe suroviny a svojich kapacitných možností.
2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu v deň prevzatia tovaru alebo najnesk6r do 24 hodín po
prevzatí tovaru,
ČL IV.
Cena dodávky
Zmluvné strany sa dohodli na predajných cenách uvedených v cenníku, ktorý tvorí prílohu tejto
zmluvy. V prípade zmien je predávajúci povinný zaslať upravený ponukový cenník kupujúcemu
min. 3 dni pred nadobudnutím platnosti.
č1. V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohod1i na platbe prevodným príkazom za dodaný tovar, na základe tovarovej
faktťiry vystavenej dodávatelom. Doba splatnosti fhktúr je 14 dní.
ČL VL
Porušenie zmluvy

1. Zm1uvné strany za porušenie zm1uvy považujú hlavne:
- nepinenie objednávok predávajúceho v požadovanom termíne a sortimente
- nedodržanie doby splatnosti kupujúcim.
2. Ak kupujúci neuhradí faktúru v zmysle č1. V. tejto zmluvy v dobe splatnosti, predávajúci m62e
dočasne prestať s pinením tejto zmluvy až do uhradenia dlžnej sumy.
3. Predávajúci je oprávnený vymáhat za oneskorené úhrady faktúr úroky z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej sumy za každý de ň omeškania.
č1. VH.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme, v dvoch vyhotoveniach a akáko ľvek zmena,
m6že byt urobená len písomnou formou ako dodatok tejto zmluvy, podpísaná oboma
zmluvnými stranam1.
2. Zm1uva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016 s možnosťou výpovede v 1-mesačnej
výpovednej dobe, ktorá začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doru čení výpovede.
3. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že si zmluvu pre čítali, s obsahom jednotlivých bodov
súhlasia, rozumejú jej, uzatvárajú ju slobodne, čo potvrdzujú svoiim podpisom, a že táto
zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za iných jednostränne nevýhodných podmienok.
4. Dalšie vztahy neupravené touto zmiuvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
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