Kúpna zmluva
uzavretá v zmysle § 409 a následne Obchodného
číslo: 3491 /2012
l.
Zmluvné strany
Tatranská mliekareň a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
ICO:
31 654363
IČ pre daň: SK2020515596
Č. účtu: 15003-562
Kód banky: 0200
Telefón: 052/45 15 101
V zastúpení:
Ing. Ľubomír Valčuha, člen predstavenstva
Mgr. Ján Husák
člen predstavenstva

zákonníka

Predávajúci:

Kupujúci:

súdu ~rešov, oddiel: Sa vložka č.108/P
DIC :2020515596
Bankové spojenie:

VÚB Poprad

Fax: 052/45 23 790

Obecný úrad Nový Ruskov
IČO:

00331791

DIČ:2020773535

IČ pre daň:

Č. účtu:
8124-622
Kód banky:
0200
Telefón:
056/2866136
Odberateľské číslo:

Bankové spojenie: VUB, a.s.
Fax:

Fakturačné miesto: ŠJ pri MŠ, ul. Sv. Cyrila a Metoda
V zastúpení:
Ing. Ján Borovský
.
Kupujúci je zapísaný:
r-ja,ctó rŕCtC<Ov
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155,07501

Nový Ruskov
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II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a kupujúceho prevziať mliekarenské a
iné výrobky, ktoré sú uvedené v ponukovom liste. Množstvo bude spresnené podl'ajednotlivých
písomných alebo telefonických objednávok a uvedené na dodacom liste.

III.
Ceny a platobné podmienky
1. Cena tovaru bude uvedená na dodacom liste v deň uskutočnenia dodávky.
2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru za dodaný tovar podl'a príslušného dodacieho listu
do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti predávajúci bude postupovať v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
3. Predávajúci môže pozastaviť dodávku tovaru pokial' kupujúci je v omeškaní s platbou
predchádzajúcej faktúry po dobu dlhšiu ako 14 dní odo dňa splatnosti faktúry.
4. V prípadoch, ak kupujúci sa dostal do omeškania z dôvodov osobitného zretel'aje na dohode
zmluvných stranách dodržanie platobných podmienok a čom bude vyhotovený písomný dodatok.
5. Forma platobného styku: bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom bankových
ústavov, poštovou poukážkou a v hotovosti.

2.

Tovar bude dodaný
nonem.

v obaloch, ktoré zabezpečia

dodržanie jeho kvality zabalený

podľa platných

3.
4.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté v predajnej sieti kupujúceho.
Zjavné vady tovaru (chýbajúci tovar, zničený obal. atď.) je kupujúci povinný vyznačiť na
dodacom liste s podpisom kupujúceho a zodpovednou osobou (osádka vozidla) v dell dodávky.
Iné chyby reklamovať písomne, avšak iba v dobe spotreby tovaru. inak právo zo zodpovednosti za
škodu zaniká. Chyby vo fakturácií je možné reklamovať do 30 dní od prevzatia tovaru.
5. Vratné obaly (palety) budú vrátené výmenným spôsobom. v prípade nevrátenia predávajúci
vyúčtuje
kupujúcemu cenu paliet 18,92 E + DPH/l ks. Pri vrátení väčšieho počtu obalov ako bolo
dodané kupujúcemu, má predávajúci právo tieto obaly vyfakturovať.
6. Kupujúci predkladá predávajúcemu objednávku na nasledujúci týždeň písomne vždy do štvrtku do
10.00 h. týždeň pred realizáciou objednávky. Objednávka môže byť sprcsncná denne do 11.00 h
delí. pred dodávkou.
7. Kupujúci súhlasí s náhradou objednaného tovaru, avšak až po jeho vzájomnom odsúhlasení.
8. Kupujúci je povinný uviesť kontaktn ú osobu pre prípad reklamácie vád dodaného tovaru. prípadne
chýb fakturácie. V prípade, že kupujúci kontaktnú
osobu. pripadne kontaktné spojenie neuvedie a
reklamáciu v dôsledku tohto nebude možné v dohodnutej lehote vybaviť. škoda. ktorá z
uvedeného dôvodu vznikne sa považuje za škodu. ktorú zavinil kupujúci.

V.
Mies to pl nen ia
l.
2.
3.

Prevzatie výrobkov bude vykonané: v priestoroch
prevádzky uvedenej v čl. l. Zmluvné strany
Predávajúci sa zaväzuje výrobky dodať kupujúcemu s dodacím listom na určené miesto plnenia a
kupujúci je povinn)' ich prevziať.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru potom čo mu je dodaný tovar odovzdaný
Tvmto
prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo
vzniku škody na tovare.

VI.
Záverečné

ustanovenia

1. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. predávajúci a kupujúci obdrží jedno vyhotovenie.
2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvné strany môžu zmluvu jednostranne
vypovedať vo výpovednej lehote l mesiac bez uvedenia dôvodu. pričom výpovedná lehota začína
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Vzťahy neuprave 1(~touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka
5. Oprávnenie pri jednaniach o všetkých záležitostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy majú títo
pracovníci:
Mgr. Ján Husák, obchodný riaditeľ
052 /45 25 756
6. Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom zmluvných
strán a všetky doteraz podpísané strácajú
týmto platnosť. Všetky zmeny a doplnky tejto KZ môžu byť uskutočnené len po dohode oboch
strán a to písomnou formou.
7. Kontaktná osoba pri spísaní zmluvy a zmene dát (adresa, číslo účtu ... )
Danka Oravcová,
052/45
15 134
8. Kontaktná osoba odbytu:
052/4515109,052451
5113,052452
3789.
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