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KÚPNA ZMLUVA
LABAŠ s.r.o.
Textilná 1, 040 01 Košice

l Čo: 36 183 181
Dl Č : 2020044796
I Č DPH : 8K2020044796

zastipená: Miroslav Labaš - konate ľ
zapísaná v Ochodnom registri Okresného súdu Košice l, odd. : Sro, vi. Č. : 10245N

(v dalšom texte len predávajúci)

a

Škola v prírode, rozpočtová organizácia
044 81 Kysak 324
ICO: 31 300 065
Dl Č :2021185573
i Č DPH: SK ...................................
IBAN:, 5K3081 800000007000246459
zapísaný v živnostenskom registri Okú Poprad, Číslo živn. registra: 806-9984

(v da/šom texte /en kupujúci)

uzavreli pod ľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
kúpnu zmluvu

v

platnom znení, túto

(v ďa/šom texte len zm/uva)

1.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je úprava práv a povinnost ĺ oboch zmluvných strán súvisiacich s
prevodom vlastn ĺckeho práva z predávajúceho na kupujúceho k tovaru dodávanom v zmysle tejto
zmluvy.

2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodávat kupujúcemu spotrebný tovar, najmä však potraviny do celkovej
hodnoty 3 000 - € (slovom tritisíc Eur) Predmetny tovar je blizšie špecifikovany prilohou Č 1 tejto zmluvy.
111.
3 1 Kupujuci sa zavazuje zaplatit za dodany tovar kupnu cenu na základe faktury predávajuceho v
lehote jej splatnosti
3 2 Kupna cena tovaru je splatna najneskor pri prevzati tovaru od predavajuceho
3.3. Predavajuci a kupujuci sa podla ustanovenia § 25 ods 6 zak Č 22212004 Z. z o dani z pridanej
hodnoty dohodli na tom, že nebudú opravovat základ dane a da ň , ak predávajúci zn ĺži cenu tovarupo
vzniku da ň ovej povinnosti v súvislosti s poskytovanými zlavami a skontami.

4.1. Miestom pineniaje sídlo predávajúceho.
4.2. Ustanovenie bodu 4.1. tejto zmluvy neplat ĺ za predpokladu, že zmluvné strany tejto zmluvy si
dohodnú v prĺlohe Č.1 tejto zmluvy sp čsob dopravy - dopravu predávajúceho. V takomto pr ĺpade je
miestom pinenia s ĺdlo kupujúceho, jeho miesto podnikania alebo jeho organizačná zložka.
4,3. Za predpokladu, že v pr ĺlohe Č.1 tejto zmluvy je vyznačený späsob dopravy - iný dopravca,
predávajúci nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v ur čitom mieste.

V.
5.1. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že kupujúci sa stáva vlastníkom dodaného tovaru pod ľa tejto
zmluvy d ň om jeho prevzatia od predávajúceho.
5.2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade neuhradenia faktúr v termíne splatnosti má
predávajúci právo bez upozornenia pozastavit ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu.
5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry podla tejto zmluvy,
je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpit.
I!Äi

6.1. Za predpokladu, že kupujúci je v omeškaní s riadnou úhradou kúpnej ceny, kupujúci sa zaväzuje
k úhrade úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej Čiastky za každý de ň omeškania.
MIM

7.1. Za doklad nevyhnutný k prevzatiu a užívaniu tovaru v zmysle § 417 Obchodného zákonn ĺka sa
považuje predmetný dodací list - faktúra.
I!Älll

8.1. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany tejto zmluvy
smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinnost ĺ alebo zmene alebo zániku právneho vz ťahu
založeného touto zmluvou, alebo akékolvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej
zo zmluvných strán tejto zmluvy, ktorý sa bude vyžadovat, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný
na základe tejto zmluvy, mus ĺ byt písomný (dalej Ien ,,písomnost) a musí by ť doru čený poštou ako
doporu čená zásielka alebo osobne. Na tento p ĺsomný styk (odosielanie a doru čovanie) sa použijú adresy
sĺdla, miesta podnikania, pr ĺpadne trvalého pobytu zmluvných strán tejto zmluvy uvedené pri ich
špecifikácii na prvej strane tejto zmluvy.
8.2. Povinnosť zmluvnej strany tejto zmluvy doru čit pfsomnost sa považuje za spinenú a písomnosť sa
považuje za doru čenú, len Čo ju druhá zmluvná strana tejto zmluvy prevezme a jej prijatie potvrd ĺ svoj ĺm
vlastnoru čným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.
8.3. Ú činky doru čenia p ĺsomnosti nastanú aj vtedy ak:
a) zmluvná strana tejto zmluvy zmenila adresu, na ktorú sa má podla tejto zmluvy odosiela ť p ĺsomnosť,
bez toho, aby túto zmenu druhej strane zmluvnej strane tejto zmluvy oznámila, a následne pošta túto
p ĺsomnost vrátila odosielate ľovi, ktorým je zmluvná strana tejto zmluvy, ako nedoru Číte ľnú, a to d ň om
vrátenia takejto p ĺsomnosti odosielate ľovi, ktorým je zmluvná strana tejto zmluvy, alebo
b) doru čenie p ĺsomnosti bolo zmarené konan ĺm alebo opomenutĺm tej zmluvnej strany tejto zmluvy,
ktorej bola p ĺsomnost adresovaná, a to d ňom, kedy k takému konaniu došlo, alebo
c) zmluvná strana tejto zmluvy prijatie p ĺsomnosti odmietne, a to d ň om odmietnutia prijatia písomnosti,
alebo
d) odosielatelovi, ktorým je zmluvná strana tejto zmluvy, bola zásielka vrátená ako nedoru Čená, a to
d ňom vrátenie nedoru čenej zásielky.
IX.
9.1. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že kupujúci nieje oprávnený postúpi ť alebo inak previest, Či
zatažit svoje práva a povinnosti podla tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvou, Či už v Časti alebo

ako celok, na akúkolvek tretiu osobu bez predchádzajúceho p ĺsomného súhlasu predávajúceho.
Kupujúci nie je oprávnený jednostranne zapo čĺtat svoje poh ľadávky voči akýmko ľvek poh ľadávkam
predávajúceho, ani svoje pohladávky vo č i predávajúcemu postúpit aiebo inak previest bez
predchädzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

10.1. Zmluvu je možné menit iba písomným dodatkom potvrdeným obiclvomi zmluvnými stranami tejto
zmluvy.
10.2. Obidve zmluvné strany tejto zmluvy sa zaväzujú riešit všetky prípadné spory najsk Čr mimosúdnou
cestou.
10.3. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že o všetkých sporoch vzniknutých z právnych vztahov,
ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedlajších vztahov,
ktoré súvisia stouto zmluvou, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdävodného
obohatenia, sporov o platnost, výklad a zánik tejto zmluvy, sa rozhoduje výhradne v rozhodcovskom
konaní pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným právnickou osobou Eur Č psky obchodný súd s.r.o.,
so sídlom Rázusova 292110, 052 01 Spišská Nová Ves, Čo: 46 348 921 (dalej len ,,Eurápsky obchodný
súď). Rozhodcovské konanie na Eur Č pskom obchodnom súde bude vedené pod ľa vnútorných predpisov
Eurápskeho obchodného súdu, a to pred jediným rozhodcom ustanoveným Eurápskym obchodným
súdom zo zoznamu rozhodcov vedených pri Eurápskom obchodnom súde. Zmluvné strany výslovne
súhlasia, aby Eurápsky obchodný súd rozhodol spor na základe p ĺsomností bez ústneho pojednávania.
Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu Eurápskeho obchodného sidu s tým, že takéto rozhodnutie
bude pre zmluvné strany kone čné a záväzné.
10.4. Neoddelite ľnou sú Častou tejto zmluvyje Reklama čný poriadok predávajúceho.
10.5. Právne vztahy touto zmluvou a jej prílohami, dodatkami výslovne neupravené sa riadia jednotlivými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
10.6. Zmluva sa uzatvára na dobu neurč itú. Zmluvu je možné ukon čiť dohodou alebo p ĺsomnou
výpovedou. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesa čnej výpovednej lehote, ktorá za č ína plynú ť d ňom
doru č enia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane alebo jej odmietnutím (prevzatím) alebo jej
vrátením odosielatelovi ako nedoru čitelnú. Výpove ď sa doru čuje na adresu sídla/miesta podnikania
druhej zmluvnej strane uvedenej v tejto zmluve.
10.7. Täto zmluva nadobúda platnosť a ú činnost d ň om podpísania obidvomi zmluvnými stranami tejto
zmluvy. Podpísaním tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce kúpne zmluvy uzavreté medzi
zmluvnými stranami tejto zmluvy.
10.9. Obidve zmluvné strany tejto zmluvy zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísan ĺm
preč ítali a že táto bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní slobodne, vážne, nie v tiesni Či za nápadne
nevýhodných podmienok.
10.10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily. Predávajúci obdrží jeden
rovnopis a kupujúci jeden rovnopis.
V Košiciach,d ňa 12.01.2016
KYA K
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kupujúci

PRÍLOHA Č . 1
KÚPNEJ ZMLUVY č. 38215
zo d ň a: 12.01.2016
Touto pr ĺlohou sa špecifikuje povaha tovaru rámcovo vymedzeného v Čl. 11 bod 2.1. vyššie uvedenej
kúpnej zmluvy.
Pod tovarom majú zmluvné strany na mysii tovar, ktorý je uvedený v platnom cenn ĺku predávajúceho.
Zmluvné strany si dojednali tento druh dopravy:
-dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady
Predávajúci zabezpe č uje dopravu tovaru na vlastné náklady minimálne jedenkrát týždenne a to !en pri
minimálnom odbere tovaru pod ľa nasledujúceho sortimentu:
- CENTRÁLA, CHLADENÉ, PREFAKTURA Č NÉ pri odbere v sume najmenej 170,- € bez DPH
- TABAK v rámci objednávky pri spinen ĺ podmienky odberu CENTRÁLA, CHLADENÉ a
PREFAKTURACNÉ v sume 170,- € bez DPH
- TABAK a TABAKOVÉ VÝROBKY pri samostatnom odbere v sume najmenej 700,- € bez DPH
- MRAZENÉ pri samostatnom odbere v sume najmenej 80,- € bez DPH
Predávajúci sa zaväzuje doda ť len taký tovar, ktorý vyhovuje podmienkam stanoveným zák. Č.15211995
Z.z. o potravinách a Potravinovom kádexe ako aj ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V Košiciach, d ňa 12.01.2015
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