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Kúpna zmluva

Uzavretá podľa $ 409 a nasl' obchodného zákonníka

í.Zmluvnéstrany

PredávajÚcĺ:

Ryba ŻaLna,spol. s r.o.
Športová 9, o1o 01Żilina
lng. Michal Brĺtvík,konateľ
lng. Daniel Sventek, konatel'
g1sosłgo
DlČ:
2020443282
lČo DPH:
sK7o2ooo101o
Registrácia: Zapisaný v obch. registri okresného súdu v Žiline ,v oddieli Sro, vloŽka
Bankové spojenie: Všeobecná rjverová banka, a.s'
IBAN:
SK69 0200 0000 0029 9109 8756

Sídlo:
ZastÚpený:

lČo:

Kupujúci: 08Ec Vl0L: nt

Sídlo: Żv)ľevtQ
Zastúpený:
2ó

'/

,.q6Ż 02,

!/l(.pL

ĺlezr łh?ąeł'rsr.4'
ue.
ll,o: 37o lEŻ
Dll złz1 s,l đłć,1

Bankovéspojônié:- 3,ľ
ČĺsloÚčtu:
TelefÓn: ?tĺr/ 3 toes ĺo

lí t7zĐo

oÚ)o

3r2o

é,. 418tL

'n{

Ł'fJ

7qr,

2. Predmet zmluvy

2.1. PredávajÚci sa touto zmluvou zaväzuje podľa svojho rozvozného plánu dodávat'tovar predávaný
predávajúcim podľa objednávky kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziat' a zaplatit' za
dodaný tovar kúpnu cenu.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za tovar je stanovená podl'a zákona č. 18/1990 Z.z. o cenách vznení neskorších predpisov
a zároveńje stanovená dohodou zmluvných strán.
3'2. Predávajúci je platcom DPH, z tohto dôvodu bude V cene za tovar zohľadnená DPH v sÚlade so
zákonom č,. 222ĺ2004 Z.z.
3'3. Cena za tovar bude zaplatená na základe faktúry vystavenej predávajÚcim podľa skutočne odobratého
mnoŽstva tovaru, potvrdeného na dodacom liste, prípadne faktúre kupujúcim resp. osobou oprávnenou
za kupujúceho. Podpisom dodacieho listu/faktÚry kupujÚci potvrdzuje špecĺfĺkáciuprevzatého tovaru,
mnoŽstvo prevzatého tovaru, stlhlas s kúpnou cenou uvedenou za jednotku prevzatého tovaru
a potvrdzuje, Že tovar nevykazuje zjavné vady.
3 2 !árok na zaplatenie kripnej ceny predávajricemu vznikne okamĺhom prevzatia tovaru kupujúcim.
3.3 Zmluvné strany sa dohodli na splatnostifaktÚr 14 dní.
3.4 Potvrdenie dodacieho listu, príp. faktúry kupujúcim je zároveň súh|as s cenamijednotlivých výrobkov
dodaných predávajúcim.
3.5 V prípade omeškania Úhrady kÚpnejceny má predávajúci nárok na Úrok z omeškania vo výške 0,1%
zdlŽnej čiastky zakażdý deň omeškania.
4. Doba a miesto plnenia, nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

4.1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu ureittl:o.!:.!!:ł!łao .!..ĺ:.|ł''łł4
4.1.1.T(lto zmluvu moŽno ukoněit':
4.1.1.1. Dohodou

L

4.1.1.2. Písomnou výpoved'ou v 1-mesačnej výpovednej lehote; výpovedná lehota začínaplynút'prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane.

4'1'1.3' odstúpením od zmluvy vprípade podstatného porušenia tejto zmluvy ktoroukol'vek zo
zmluvných strán. Podstatným porušením tejto zmluvy zo strany kupujúceho sa rozumĺe

neuhradenie faktúry v lehote jej splatnosti. Podstatným poruŠenímzo strany predávajÚceho sa
rozumie, ak predávajúci nedodá kupujÚcemu tovar v akosti, ktorá je v sÚlade s príslušnými
právnymi predpismi.

4.2. PredávajÚci bude plniť predmet zmluvy podl'a vlastného rozvozného plánu.
4-4. Zodpovednosť za Škodu na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádzajú na kupujúceho okamihom
prevzatia tovaru.
5.

Zodpovednosť za akost'tovaru

5.í. PredávajÚci

preberá záruku za akosť tovaru v rozsahu doby spotreby vytlačenej vŽdy na obaloch
jednotlivých druhov tovaru.
5.2. Kupujúcije povinný uplatnit' právo zo zodpovednosti za vady písomne bez zbytočnéhoodkladu,
najneskÔr v stanovenej dobe spotreby tovaru'
6.

Závereěné ustanovenia

6.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých kaŽdá zo zmluvných strán obdrŽíjeden
rovnopis.

6'2. Pokiaľ nebolo

v tejto zmluve dohodnuté inak, právne vzťahy z tejto zmluvy vzniknuté sa riadia
príslušnýmiustanoveniami obchodného zákonnĺka.
6.3. TÚto zmluvu moŽno dopĺnat'a meniť len formou písomných dodatkov, odsÚhlasených oboma zmluvnými

stranami.

6.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a ÚÖinnost'dňom jej podpĺsu oboma zmluvnými stranami.
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