
K U P N Á Z M L U V A

/predávajúci/
HABANA s.r.o., Popradská 682/2, 059 34 Spišská Teplica

v zastúpení:konatel'kou Evou Lukáč
IČO: 44362684
DIČ: 2022699360 IČ DPH: SK2022699360
bankové spojenie: Tatra banka
Účet: 2926826921/1100
tel.:
fax:
e-mail:
platitel' DPH
Obchodný register Okresného sudu Prešov, vložka č. 20758/P

/ďalej kupuj úci/
Základná škola s MS
Školská 8, Spišské Bystré

v zastúpení:
IČO: 37876031
DIČ: 2021669848 IČ DPH:
bankové spojenie: 1631765653/0200
účet:
tel./ fax:
e-mail:
platitel'DPH ano - nie

uzatvárajú podl'a § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znění neskorších predpisov
tuto

k ú p n u z m l u v u

L
Účel kúpnej zmluvy

Účelom tejto kúpnej zmluvy je upravit' vzájomné opakujúce sa obchodné operácie při
dodávkách výrobkov, zjednodušit' režim týchto dodávok při jeho súčasnom skvalitnení,
zaistení jeho prehl'adnosti, pružnosti a preukaznosti v zaujme predchádzania sporom.

II.



Předmět a čas plnenia
.

Predávajúci sa zavazuje dodat' kupujúcemu a kupujúci od predávajúceho odobrať
a zaplatit' výrobky v tomto druhu, množstve a čase:

Druh, množstvo a čas plnenia bude zjednávaný tak, že kupujúci oznámí telefonicky alebo
písomne do 24hod. před ním navrhnutým termínom plnenia druh, množstvo a čas plnenia
(objednávka). Predávajúci sána základe objednávky kupujúceho, ktorouje kupujúci viazaný
splnit' tuto dielčiu dodávku s tým, že druh, množstvo a čas plnenia móže predávajúci
primerane upravit' s ohPadom na výšku zásob a sortimentu v sklade v době od prevzatia
objednávky do doby skutočného plnenia. Kupujúci je oprávněný priebežne sa informovat'
u predávajúceho na stav vybavenia objednávky.

PokiaP táto zmluva alebo iná písomná dohoda zmluvných stráň nestanoví inak, posudzuje
sa samostatné z hFadiska splnenia, přechodu vlastnických práv i vzniku práva na úhradu ceny
každé dielčie plnenie uskutečněné v jednom dni.

III.
Kupná cena

Cena výrobkov je určená podl'a cenníka predajných cien predávajúceho, ktorý je platný
v den přechodu vlastnického práva. Predávajúci je povinný oznámit' kupujúcemu neodkladné
na jeho vyžiadanie výšku platnej predajnej ceny.

IV.
Platobné podmienky

Predávajúci je oprávněný fakturovat' bezprostředné po uskutečnění dielčej dodávky
výrobkov. Kupujúci je povinný zaplatit' predávajúcemu faktury do 14 dní od vystavenia
faktury, a to formou prevodného příkazu. Za každý den omeškania platby je kupujúci povinný
zaplatit' predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky. V případe, že na
straně predávajúceho dojde k pochybnostiam o včasnosti zaplatenia faktury, je povinnosťou
kupujúceho na požiadanie předložit' (zaslat') doklad o zaplatení (bankový výpis).

V.
Akosť tovaru, reklamácie vád

Predávajúci ručí za akosť výrobkov v súlade s příslušnými normami za podmienky, že
kupujúci dodrží všetky podmienky skladovania, expedície a predaja podl'a normy alebo
údajov na obale.

Všetky reklamácie vád tovaru musia byť uplatňované v súlade s příslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a s reklamačným poriadkom predávajúceho v platnom
znění.

VI.
W

Dalšie dojednania

VII.
Platnost' zmluvy, jej změny a ukončenie

Táto zmluva je platná dňom podpisu zmluvných stráň a je uzatváraná s účinnosťou od



s
1.1.2011 po dobu neurčitú. Táto zmluva móže byť změněná čí zrušená písomnou dohodou
zmluvných stráň. K ukončeniu zmluvy móže rovnako dójsť písomnou výpoveďou, ktorá je
jednomesačná s tým, že výpovědná lehota začne plynúť 1. dna v mesiaci, nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej straně. V prípade akéhokolVek omeškania kupuj úceho so
zaplatením faktury za odobraté výrobky, je predávajúci oprávněný bez akéhokolVek
predchádzaj úceho upozornenia okamžité přerušit' dodávky potravinářských výrobkov
kupujúcemu, bez toho, aby to bolo považované za porušenie zmluvy zo strany predávajúceho.

VIII.
Riešenie sporov

Zmluvné strany sa zavazuj ú riešiť všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy přednostně
cestou zmieru ešte před případným podáním příslušného návrhu sudu.

IX.
Závěrečné ustanovenie

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných stráň obdrží
po l vyhotovení. Na dokaž slobodnej a vážnej vole uzatvoriť tuto zmluvu následuj ú podpisy
jej účastníkov.

V Poprade dna
Predávajúci:

v .ť..:.:r:.:......r.'.<.... dna

Kupujúci:

á škola s materskou školou
Spišské Bystré

Školská 8,059 18


