
 

KÚPNA   ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 

v platnom znení, medzi týmito zmluvnými stranami : 

  

Predávajúci : 

Obchodné meno a sídlo               :   CHRIEN spol. s.r.o., Lieskovská cesta č.13,P.O.Box 174 ,960 01   Zvolen  

Zastúpená                                       :    Ľubomírom Chrienom –konateľom spoločnosti 

IČO                                                    :    36008338 

DIČ                                                    :    2020477613 

ID  DPH                                            :   SK 2020477613 

Registrácia                                      :   Okresný súd B. Bystrica, vložka 3763/S 

Bankové spojenie                          :     

Registračné veterinárne číslo     : SK 112 EHS    

Tel.číslo,fax,mail                           : 045/5317 910.5317 917,5317 924,5317 999,mraziarne @chrien.sk                       

 

Kupujúci:  

Obchodné meno a sídlo              : Základna škola  pri materskej škole –školská jedáleň, Brodno 110 

Zastúpená                                      : PaedDr. Emília Sidorová ,riaditeľka školy 

IČO                                                  : 37811789 

DIČ                                                  :  2021664612   

Bankové spojenie                        :  

Tel.číslo                                          :  

Odberateľské číslo                       : 9163   

 

I.PREDMET ZMLUVY 

Touto  kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a to :mrazenú hydinu, zeleninu, ryby 

mrazené potraviny a iný tovar, s ktorým predávajúci obchoduje na základe objednávky. Kupujúci sa zaväzuje 

tovar dodaný na základe svojej objednávky odobrať a po potvrdení prevzatia zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na 

daňovom doklade (dodací list). 



II. DOBA TRVANIA KÚPNEJ ZMLUVY 

Kúpna zmluva je uzatvorená od 1.2.2012  na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 

zmluvnými stranami. 

 

                                                             III.KÚPNA CENA A PLATBA         

Tovar bude predávaný kupujúcemu v cenách podľa aktuálnej ponuky . O zmenách cien je predávajúci povinný 

informovať odberateľa najneskôr pri objednaní tovaru a aktuálnu cenu v deň dodania tovaru vyznačiť na 

dodacom liste. V kúpnej cene sú zahrnuté aj náklady na dopravu na miesto plnenia. 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar úhradou faktúry do 11 

dní od dodania tovaru. Peňažný záväzok sa považuje za splnený pripísaním celej zaplatenej sumy na účet 

predávajúceho. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou dlžnej sumy , má predávajúci právo účtovať úrok 

z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy, za každý deň omeškania. V prípade ,že dôjde k nedodržaniu 

stanovených platobných podmienok mení sa platobný styk na platbu v hotovosti až do vyrovnania pohľadávok. 

 

IV.DODACIE PODMIENKY 

Predávajúci zodpovedá za chyby , ktoré má tovar v čase jeho dodania. Prípadné viditeľné chyby zistené pri 

preberaní sa reklamujú ihneď. Skryté vady musia byť reklamované písomne podľa Obchodného zákonníka. 

Kupujúci sa stáva vlastníkom dodaného tovaru momentom jeho zaplatenia a pripísania fakturovanej sumy na 

účet predávajúceho. Na kupujúceho prechádza nebezpečie škody na tovare spôsobené neodbornou 

manipuláciou po jeho prevzatí. 

 

                                                           V.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Každá zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť na základe vzájomnej dohody, alebo jednostrannou 

písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota 

začína plynúť dňom jej doručenia druhej strane. 

 

Vo Zvolene 30.1.2012 

 

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

Predávajúci                                                                                                                kupujúci 


