
 
1� 

Kúpna zmluva 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

 

 

 

Predávajúci:   PICADO, s.r.o. 

    Vysokoškolákov 6 

    010 08  Žilina 

    IČO: 36397164 

    DIČ: 2021575963 

    IČ DPH: SK2021575963 

    Zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka: 12739/L 

    Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Žilina 

    Číslo účtu: 4001799166/7500 

 

 

Kupujúci:   Základná škola 

    Z. Nejedlého 2 

    052 01  Spišská Nová Ves  

    IČO: 35546069 

                                                         DIČ: 2021668418 

                                                         Zapísaný v:  

    Bankové spojenie: Prima banka Slovensko 

    Číslo účtu: 7524830007/5600 

 

 

 

 

I. Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je dodávka potravinárskeho tovaru podľa jednotlivých objednávok kupujúceho.   

 

 

II. Dodacie podmienky 
 

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar na základe jeho presne špecifikovanej objednávky. Objednávky budú zasielané 

písomne na adresu predávajúceho alebo faxom, príp. telefonicky na čísle 0800 140 900 v pracovných dňoch od 7.00 

do 14.00 hodiny alebo uzatvorené priamo s obchodným zástupcom predávajúceho.  

Doprava tovaru je uskutočňovaná predávajúcim na jeho vlastný náklad.  

 

 

III. Kúpna cena 
 

Kúpna cena je stanovená na dodacom liste a jeho potvrdením s ňou kupujúci vyslovuje súhlas. Výška tejto ceny 

musí byť zhodná s cenou uvedenou v cenníku predávajúceho v dobe potvrdenia objednávky kupujúceho, keď  

nebolo pri jednaní so zástupcom predávajúceho stanovené inak.   

Na každú dodávku bude vystavená samostatná  faktúra,  ktorá bude obsahovať náležitosti stanovené zákonom.  

 

 

IV. Hospodárenie s paletami 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že režim hospodárenia s vratnými EUR paletami sa bude uskutočňovať výmenným 

spôsobom.  

V prípade, že kupujúci nevráti obaly pri dodávke tovaru, budú EUR palety evidenčné s povinnosťou kupujúceho 

vrátiť ich na vlastné náklady do 90 dní predávajúcemu. V prípade, že kupujúci nevráti EUR palety, čo do druhu 

a kvality, do 90 dní odo dňa ich prevzatia, má predávajúci právo ich fakturovať kupujúcemu v cene 8,30 €/ks. 

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru predávajúceho, vystavenú za nevrátené obaly, do 30 dní od jej vystavenia.  
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V. Reklamácie 
 

Nároky z vád tovaru uplatňuje kupujúci u predávajúceho bez zbytočného odkladu písomne Reklamačným listom.  

 

 

VI. Dodanie tovaru 
 

Za deň dodania tovaru bude považovaný deň, kedy bude tovar odovzdaný kupujúcemu v mieste určenia. V takom 

prípade prevzatie tovaru na dodacom liste potvrdí za kupujúceho ním poverená osoba pečiatkou a podpisom.  

Vlastnícke právo k predávanému tovaru kupujúci nadobúda až po zaplatení kúpnej ceny.  

Predávajúci nie je povinný dodať dohodnutý tovar v prípade, že kupujúci nemá včas uhradené všetky predošlé 

záväzky voči predávajúcemu.   

 

 

VII. Fakturácia a platobné podmienky 
 

Faktúru vyhotoví predávajúci.  

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa dodania tovaru. Úhrady budú uskutočnené prevodným príkazom. 

Pri omeškaní s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej 

čiastky za každý deň omeškania. Túto faktúru je kupujúci povinný uhradiť do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.  

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia 
 

Prípadné spory sa budú snažiť zmluvné strany riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k obojstrannej dohode, bude 

pre riešenie sporu rozhodujúca dikcia Slovenského súdneho poriadku a sporu bude riešený miestne príslušným 

súdom v sídle predávajúceho.  

Túto zmluvu uzatvárajú predávajúci a kupujúci na dobu určitú od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013. Zmluva nadobúda 

účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.  

Zmeniť obsah tejto zmluvy je možné iba obojstranným písomným prejavom zmluvných strán.  

Jednostranne zrušiť túto zmluvu môže každá zo zmluvných strán písomnou výpoveďou s jednomesačnou 

výpovednou lehotou doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.  

 

 

 

 

Žilina  28. 12. 2012    

 

 

        

 

             

    

 

 

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

  Predávajúci   Kupujúci 

 

           Mgr. Miroslav Nováček 

                  riaditeľ školy 


