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KÚPNA ZMLUVA č.1/ŠJ pri ZŠ Z. Nejedlého 2/2014 

 

zo dňa  

 

uzatvorená medzi  

 

 

1. PREDÁVAJÚCIM 2. KUPUJÚCIM 

 

BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Školská jedáleň pri Základnej škole 

053 63  Spišský Hrušov 195 Z. Nejedlého 2 

 052 01 Spišská Nová Ves 

  

IČO:  36183628 IČO: 35546069 

DIČ: 2020033356 DIČ: 2021668418 

IČ DPH:   SK2020033356 IČ DPH:  

 

Banka:  Tatrabanka, a.s., Poprad Banka:  Prima banka Slovensko 

Číslo účtu:  2623380694/1100 Číslo účtu: 752 483 0007 / 5600 

Zastúpený:    Ján Kacvinský, konateľ             Zastúpený:    Mgr. Miroslav Nováček 

riaditeľ školy     

              

                  

Tel./fax:       053/4492201, 4492138              Tel./fax:        053/4466366 

E-mail:  bioplus@bioplus.sk E-mail:  emindasova44  centrum.sk 

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti: na základe Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:  

Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu   

Košice I, v odd. Sro, vložka č. 10286/V   

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je predaj repkového rastlinného oleja SPIOL. 

 

 

Článok II. 

Cena a platobné podmienky 

 

 

Tovar:  Rastlinný olej Spiol 

Kód colného sadzobníka:  151419 

Krajina pôvodu:  Slovensko 

Balenie:  Spiol – 5,l0 L 

Cena: podľa aktuálneho cenníka  

Splatnosť:                         7 dní odo dňa zdaniteľného plnenia.  

 Dňom úhrady sa rozumie termín, keď sú predávajúcemu finančné  

prostriedky pripísané na účet v peňažnom ústave uvedenom na príslušnom 

daňovom doklade. 

Objednávky: telefonicky, e-mailom, faxom   

Platnosť zmluvy:  na dobu určitú od 7.1.2014-31.12.2014 
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Zmluvné strany môžu zmluvu jednostranne vypovedať vo výpovednej lehote 1 mesiac bez uvedenia 

dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 

výpovede druej zmluvnej strane.  

 

 

Článok III. 

Fakturácia 

 

Predávajúcemu vzniká nárok na fakturáciu kúpnej ceny podľa aktuálneho cenníka. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s platnými právnymi predpismi, aby spĺňala 

náležitosti daňového dokladu.  

Predávajúci má právo samostatným daňovým dokladom upomienkou účtovať úrok z omeškania / 

zmluvnú pokutu podľa Obchodného zákonníka vždy po úplnom uhradení jeho pohľadávky za každý 

deň omeškania.  

Pokiaľ bude kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 21 dní, má predávajúci právo od 

zmluvy okamžite odstúpiť. Právne účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia kupujúcemu, avšak 

nároky vzniknuté z tejto zmluvy, a to napr. zmluvnej pokuty a iné zostávajú v platnosti i po odstúpení 

od zmluvy.  

Zaplatením celej kúpnej ceny prechádza vlastnícke právo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na 

tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním a prevzatím tovaru.   

 

 

Článok IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vznikajú v spojitosti so zmluvou budú najprv 

riešené zmiernou cestou. Ak táto dohoda nebude možná, bude o spore rozhodovať príslušný súd.  

Právne vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom, ako aj inými právnymi normami platnými v SR. 

Zmeny, prípadne dodatky ku Kúpnej zmluve, môžu byť vykonané len písomnou formou.  

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.  

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.  

 

 

V Spišskom Hrušove, dňa 7. 1. 2014 

 

 

 

 

 

              ......................................................                            ....................................................... 

                                 predávajúci                                                                   kupujúci 

 
 

 

 

 


