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KÚPNA  ZMLUVA   
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami : 

 
Predávajúci:   Mgr. Tomáš Cehlár 

    prevádzka Zdravé potraviny Púpava, Smižany 

    Zálužická 11, 821 01 Bratislava 

    IČO: 44251220 

    DIČ: 1074725399 

    bankové spojenie: SLSP, a.s. 0522309910 / 0900 

Zapísaný Okresným úradom Bratislava,  

Číslo živnostenského registra: 860-16755    . 

 
Kupujúci:   Základná škola 

    Z. Nejedlého 2 

    052 01  Spišská Nová Ves  

    IČO: 35546069 

    DIČ: 2021668418 

    Bankové spojenie: Prima banka Slovensko 

    Č. účtu: 7524830007/5600 

    Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Nováček 
 
    Tel. kontakt: 053 4466366     
 
 

I. Predmet zmluvy 
 
Predmetom kúpnej zmluvy je nákup potravín pre potreby školskej jedálne.  
Predávajúci vyfakturuje zakúpené položky vždy k poslednému dňu v mesiaci. Doba splatnosti 
faktúry je 10 pracovných dní. 
 
 
 

 
II. Dohodnutá cena a platobné podmienky 

 
1. Ceny sú určené aktuálnym cenníkom predávajúceho.  
2. Predávajúci vyfakturuje zakúpené položky vždy k poslednému dňu v mesiaci alebo skôr, 

podľa ústnej dohody oboch strán. Doba splatnosti faktúry je 10 pracovných dní. 
 
 

 
III. Dodacia lehota 

 
Dodacia lehota predmetu kúpy záleží od dostupnosti objednaného tovaru na prevádzke. Tovar 
ktorý je na prevádzke dodá predávajúci do 2 pracovných dní. V prípade, že nie je tovar na 
prevádzke, predávajúci si vyhradzuje právo na dodaciu lehotu v dĺžke jedného týždňa. 
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IV. Dodacie podmienky 
 

Dodávku zakúpeného tovaru zabezpečuje predávajúci na svoje náklady. 
 

 
V. Povinnosti predávajúceho 

 
1. Vyhotoviť objednávku na tovar podľa potreby kupujúceho. 
2. Odovzdať predmet kúpnej zmluvy podľa dopredu prijatej objednávky (stačí aj mailovou 

formou) v čase a mieste určenom v tejto zmluve v neporušenom stave.  
 
 

VI. Povinnosti kupujúceho 
 

1. Prevziať a zaplatiť za predmet kúpnej zmluvy cenu v zmysle bodu II. Podľa vystavenej 
objednávky.  

 
 

VII. Záverečné ustanovenia 
 

 
1. Táto kúpna zmluva  je vyhotovená  v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jeden originál.  
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
3. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov 

podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
4. Pokiaľ v tejto zmluve nie je  stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike. 

 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 01. 10. 2013 
 
 
 
............................................................. .............................................................. 
                        predávajúci                                                                             kupujúci   
 


