
Kúpna zmluva
Uzavretá I'a 409 a nasl' obchodného zákonníka

1.Zmluvné strany

PredávajÚcĺ: Ryna Žilina, spot. s r.o.Sĺdlo: P. o. Hviezdoślava B1g4ĺ85, o1o 01 ŽilinaZastÚpený: lng' Michal Britvík, konateľ
lng. Daniel Sventek, konateľICO: 31563490DlČ: 2020443282

lČo DPH: sK7o2ooo101o
Registrácĺa: . Zapísaný v. obch. registri okresného sÚdu v Žiline ,v oddieli Sro, vloŽka č. 418tLB-anłové spoje n ĺe: Všeo becná rjverovďban ka, a. s'IBAN: SK69 O2OO OOOO Oo29 9109 8756

Kupujúci: }bEC V lĄl-A,3Sídlo: >yo rĺr.lstł' 1
ZastÚpený: lNa, PďggRr l
lČo: 0O 3zo 382
PĺČ, 1oz,1ô4 €ą dą
őanKoVe spojenle:
Císlo účtu:
TelefÓn:
Maĺĺ:

ŕ nś;
16Ż o2 ĺ,iecą1'

złc-ąeý s?1

2. Predmet zmtuvy

2.1 PredávajÚci sa touto :ľ|yu9Y zaväzuje podl'a svojh o rozvozného plánu dodávať tovar predávanýpredávajúcim podľa objednávky kupujúceńo a kupujúci sa zavázu;e dodaný tovar prevziat,a zaplatit,zadodaný tovar kúpnu cenu.

3. cena a platobné podmienky

3"l' Cena za tovar je stanovená podľa zákona č' 18/1990 Z.z. ocenách vznenĺ neskorších predpisova zároveň je stanovená dohodou zmluvných strán.3'2' Predávajúci je platcom DPH, ztohto óÔvodu bude V cene za tovar zohľadnená DPH v súlade sozákonom č. 22212004 Z.z.
3'3' Cena za tovar bude zaplatená na základe faktÚry vystavenej predávajÚcĺm podl,a skutočne odobratéhomnoŽstva tovaru, pofurdeného na dodacom-liste,'prípalnä ĺáŕtĺ'u k'Ńl,j;iil;äsp. osooou oprávnenouza kupujúceho' Podpisom dodacieho ĺistu/faktÚ'v ňp'lů.i potvrozujä speciĺixJcĺu prevzatého tovaru,mnoŽstvo prevzatého tovaru, sÚhlas s kúpnou ceňóil 

-uveoenou 
za jednotku prevzatého tovarua potvrdzuje, Že tovar nevykazuje zjavné vadý.3'2 Nárok na zaplatenie. kup1-éj cený preoauajúcómu vznikne okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

9 9 Zmluvné strany sa dohodĺĺ na *plátno.tĺ ĺáttĺr 14 dní3'4 Potvrdenie dodacĺeho listu, príp. faktÚry kupujÚcim je zároveň sÚhlas s cenamijednotlivých výrobkovdodaných predávajúcim.
3'5 V prípade omeŠkania-ú.!ĘoY kripnej ce.ny má predávajÚci nárok na úrok z omeŠkania vo výŠke 0,1%z dlŻnej čiastky zakaŽdý deň omešŔania.

4' Doba a miesto plnenia, nadobudnutie vtastnĺckeho práva k tovaru
4.1. Tátozmluva sa uzatvára na dobu určitú: od/..7,.ł.qćIao.:,ł..l....{ ł.0.lL4.1 .1 .Ttjto zmluvu moŽno ukončit':

4.1.1.1. Dohodou



4'1'1'2' Pĺsomnou výpoveďou v 1-mesačnej výpovednej lehote; výpovedná lehota zacína plynút'prvým
dňom mesĺaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolá'výpoveď doruěená druhej zmluvnej
strane.

4'1'1'3' o!.|,yn"1ĺ1 od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy ktoroukoľvek zozmluvných' strán Podstatným'porusenim tejto zmluvy zo strańy kupujú'ceho ," ;.o.uń.neuhradenie faktÚry v lehote jej śplatnosti. Poástatným porušením źo strany predávajúceho sarozumie,. ak predávajÚci nedołá' kupujÚcemu tovai v akosti, ktorá je u sĺläou . pŕńi*ňy'i
právnymĺ predpismi.

4.2- Predávajúci bude plnit' predmet zmluvy podľa vlastného rozvozného plánu.

4'4' Zodpovednost'za škodu na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádzajú na kupujrjceho okamihomprevzatia tovaru.

5. Zodpovednost' za akost' tovaru

5' 1 ' Predávajúci preberá záruku za akost' tovaru v rozsahu doby spotreby vytlaěenej vŽdy na obalochjednotlivých druhov tovaru.
5'2' Kupujúcĺje povinný uplatnit' právo zo zodpovednosti za vady písomne bez zbytočného odkladu,najneskÔr v stanovenej dobe spotreby tovaru.

6. Záverečné ustanovenia

6' 1' Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoných każdá zo zmluvných strán obdżíjedenrovnopis.
6'2' Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, právne vzt'ahy z tejto zmluvy vzniknuté sa riadiaprĺslušnými ustanoveniami obchodného zákonnĺka.
6'3' TÚto zmĺuvu moŽno oopíňat'a menit'ĺen formou písomných dodatkov, odsÚhlasených oboma zmluvnýmistranami.
6'4' Táto zmĺuva nadobÚda platnost'a Účinnost'dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

v Žiline dňa.'. . ''....... .'.. \ , ť iara ć' J:^ j ^ą. ,1ĺi/,/


