
Kúpna zmluva 

Uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č. 

 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a § 409,. 

 

 

1.   Zmluvné strany 

Predávajúci: Zuzana Kocúrová,Novovéská Cesta 9023/20,  

053 31 Novoveská Huta 

 

 

 

IČO :43530281                                                                DIČ : 1037184302 

DIČ  :SK 1037184302 

Č. účtu : 2504565653 

Kód banky :0200 

Telefón : 0915924368 

 

 

V zastúpení:   Mgr. Miloš Kocúr 

 

 

Kupujúci :     Základná škola 

Z. Nejedlého 2 

052 01  Spišská Nová Ves 

IČO :   35546069                                                          DIČ : 2021668418 

č. účtu :  7524830007 

Kód banky : 5600  

Telefón : 053 4466366 

 

 

Štatutár:         Mgr. Miroslav Nováček, riaditeľ školy 

V zasúpení:    Eva Minďašová, vedúca ŠJ 

 

 

                                     Predmet zmluvy  



1.1.  Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať a kupujúci prevziať 

(výrobky) uvedené v ponukovom liste. Množstvo bude spresnené podľa jednotlivých 

písomných alebo telefonických objednávok a uvedené v dodacom liste. 

 

2.Ceny a platové podmienky 

2.1. Cena tovaru bude stanovená a bude uvedená na dodacom liste v deň uskutočnenia 

dodávky. 

 

1.2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru za dodaný tovar podľa príslušného 

dodacieho listu podľa dňa určenia splatnosti faktúry. 

 

1.3. V prípade neuhradenia faktúry do termínu splatnosti sa postupuje v zmysle 

ustanovení O.Z 

 

1.4. Forma platobného styku : bezhotovostný platobný styk prostredníctvom 

bankových ústavov. 

 

 

2. Obchodné podmienky 

3.1. Tovar bude zabalený podľa platných noriem. 

 

2.2.  Tovar bude dodaný podľa platných noriem a kupujúci sa zaväzuje podľa 

týchto noriem uskladňovať,expendovať a tovar spotrebovať. 

 

2.3. Zjavné nedostatky (chýbajúci tovar,zničený obal,poškodenie tovaru) je 

kupujúci povinný vyznačiť na dodacom liste s podpisom kupujúceho a spolu so 

zodpovedným pracovníkom (posádka vozidla) v deň dodávky.Iné chyby 

reklamovať písomne alebo telefonicky, v rámci záručnej lehoty.Chyby vo 

fakturácii je možné reklamovať do 30 dni od prevzatia tovaru. 

 

2.4. Vrátené obaly budú vrátené výmenným spôsobom. 

 

2.5. Kupujúci objednáva tovar telefonicky alebo na objednávku na nasledujúci 

týždeň do 48hod. pred realizáciou objednávky. 

 

 

3. Miesto plnenia 

4.1. Predávajúci sa zaväzuje výrobky dodať kupujúcemu s dodacím listom na určené 

miesto plnenia a kupujúci je povinný ich prevziať. 

 

3.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru len čo mu je dodaný tovar 

odovzdaný 

3.3. Týmto prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniknutej škody. 



�  

 

 

4. Záverečné ustanovenia 

5.1. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach.Kupujúci obdrží jedno 

vyhotovenie,predávajúci jedno vyhotovenie. 

 

4.2. Kúpna zmluva sa vyhotovuje na obdobie jedného roka                                     

od 07. 01. 2014 do 31. 12. 2014.Zmluvné strany môžu zmluvu jednostranne 

vypovedať vo výpovednej lehote jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede 

zmluvnej strane. 

5.3.Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami O.Z. 

5.4.Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom strán.Všetky zmeny a doplnky tejto 

zmluvy môžu byť uskutočnené len po dohode oboch strán a to písomnou formou. 

 

 

V Spišskej Novej Vsi dňa : 02. 01. 2014 

 

 

 

 

Kupujúci:                                                                    Predávajúci: 

 

 


