
Zmluva

o obchodnej spolupráci uzavretá podľa § 269 odst. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v zneníplatných zmien a dodatkov.

Dňa .1~..:..~..~.~~.~....bola uzavretá medzi:

Ing. Lacko Karol- Noba- Merkfood
so sídlom: Staničná 1522/20 90851 Holič
zastúpená: Ing. Lacko Karol
IČO: 22706852, IČ DPH: SK1020296475
Bankové spojenie: VUB Holíč ,číslo účtu: 1350166056 /0200
Tel.: 034/6683332 ,034/6685724, Fax: 034/6683332

(ďalej ako "predáVajÚciiAKLAONA KOLA
a S MATERSKOU §KOLOU

Malokarpatské nám. 1
so sídlom: 84103 BRATI S LAVA 47

, ,~J Malokarpatské nám. 1
zastúpená: 1'~~~
IČO: ;??~.9.1..~~;? ,DIČ: .. 2:~.?:P.'1..9.g..~~.7. .
Bankové spojenie: 1r;;J..~.1.~.D.:.~.t..lC!..L..o..'9.. .

.02.~Lt1~1~~. .Telefón Fax .

Registrácia v OR : .

(ďalej ako "kupujúci")

táto zmluva o obchodnej spolupráci (ďalej len .zrnluva") za týchto podmienok:

Článok 1
Preambula zmluvy

1. Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať pri realizácii tejto zmluvy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike a dobrými obchodnými mravmi.

2. Kupujúci kupuje tovar od predávajúceho s písomnou cenovou ponukou predávajúceho, ktorá je prijatá, alebo v súlade s
písomnou objednávkou kupujúceho, ktorá je prijatá predávajúcim s tým, že bude dodržaná táto zmluva.

3. Žiadna zmena tejto zmluvy nebude záväzná, pokiaľ nebude dohodnutá písomne medzi kupujúcim a predávajúcim.

Článok 2
Predmet zmluvy.

1. Predávajúci sa zaväzuje na základe tejto zmluvy predať kupujúcemu dohodnutý tovar v sortimente, akosti a množstve
špecifikovanom v jednotlivých objednávkach podľa požiadavok kupujúceho a ponukových listov predávajúceho a previesť na
kupujúceho vlastnícke právo k nemu.

2. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť predaj dodaných výrobkov v rámci svojich predajných priestorov a zaplatiť kúpnu cenu, ako je
ďalej uvedené.

3. Množstvo, popis a špecifikácia tovaru sú určené množstvom, popisom a špecifikáciou, ktoré sú uvedené v objednávke alebo v
cenovej ponuke predávajúceho. Pri zadávaní objednávok platí ponukový cenník platný v deň objednávky.

Článok 3
Miesto plnenia

1. V tejto zmluve znamená dodanie tovaru prevoz tovaru kupujúcemu na miesto, ktoré je dohodnuté medzi zmocnenými
zástupcami kupujúceho a predávajúceho.

1.

Článok 4
Platobné podmienky J II

Kupujúci zaplatf cenu tovaru (bez zrážky) na základe uskutočnenej dodávky a faktúry do .... L.l....kalendárnych dní od dátumu
obdržania tovaru.
Ak kupujúci neuskutoční platbu v deň splatnosti, predávajúci bude mať právo:

odstúpiť od zmluvy a pozastaviť akékoľvek ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu.
2.

-l -



na úrok z nezaplatenej čiastky vo výške 0,3% za každý deň omeškania a to až do doby, pokiaľ bude dlžná čiastka
zaplatená.

3. Dňom zaplatenia sa považuje deň pripisania čiastky na účet predávajúceho.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu % do faktúry za odobratý tovar. Táto zľava

sa nebude uplatňovať z cien tovarov zaradených do promočnej akcie.
5. Predávajúci poskytne kupujúcemu množstevný rabat z ročného obratu vo výške % z ceny bez DPH. Vypočítaný rabat sa

bude dobropisovať ročne, do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku.

Článok 5
Dodanie a prevzatie tovaru.

1. Dopravu tovaru do skladu kupujúceho zaisťuje predávajúci pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Rozvoz tovaru na prevádzky kupujúceho je zabezpečený do 24 hodin od spísania objednávky obchodným zástupcom

predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany v objednávke nedohodnú inak.
3. Nebezpečenstvo poškodenia alebo straty tovaru prechádza na kupujúceho okamihom vyloženia tovaru na rampu skladu a

potvrdením prevzatia tovaru.

Článok 6
Zdravotná nezávadnosť.

Predávajúci ručí za to, že:
a) Všetky potraviny a potravinové prísady, ktoré predávjúci predá kupujúcemu, sú vo všetkých ohľadoch v čase dodania

v súlade so všetkými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
b) Predávajúci previedol kontroly všetkých dodaných potravin a potravinových prísad a zaručuje zdravotnú

nezávadnosť.
c) Predávajúci zaručuje, že dodaný tovar bude mať deklarovanú kvalitu po dobu naj neskoršej spotreby platnej pre

jednotlivé druhy tovarov, ktorá je vyznačená na obale výrobku, pri dodržaní zásad pre uskladnenie tovaru uvedených
výrobcom.

1.

Článok 7
Záruky a zodpovednosť.

Kupujúci je povinný tovar skontrolovať. Ak zistí kupujúci pri tejto prehliadke chyby a to hlavne zjavnú porušenosť, nezrovnalosti
v množstve alebo druhu značenia, je povinný uplatniť reklamáciu a to najneskôr do 5 dní od dátumu dodania. V prípade
reklamácie po tejto lehote predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby ani iné nedostatky a kupujúci je povinný zaplatiť
hodnotu tovaru.
V prípade oprávnenej reklamácie uplatnenej v súlade s touto zmluvou bude mať kupujúci právo bezplatne vymeniť tovar (alebo
príslušnú časf), alebo na základe vlastného uváženia požadovať vrátenie ceny tovaru (alebo pomernú časť ceny).
Predávajúci zabezpečí, aby tovar dodaný na prevádzky kupujúceho nemal prečerpaných viac ako 2/3 záručnej doby.

2.

3.

1.
2.

Článok 8
vývoz tovaru.

Kupujúci nesmie vyviezť tovar do žiadnej krajiny mimo územia Slovenskej republiky bez písomného súhlasu predávajúceho.
Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia, predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za tovar, ktorý je vyvážaný do krajín
mimo územia Slovenskej republiky, pokiar nie je písomne dohodnuté inak.

1.

Článok 9
Záverečné ustanovenía.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany ju môžu vypovedať jednostranne s trojmesačnou výpovednou lehotou,
ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení výpovede.
V prípade hrubého porušenia zmluvných dojednaní (neplnenie platobných ustanovení, parazitovanie na povesti, sprístupnenie
informácií pre obchodnú konkurenciu, poškodzovanie dobrého mena predávajúceho a jeho výrobkov a L) môže predávajúci
zmluvu okamžite zrušiť. Účinky zrušenia nastanú okamihom doručenia rozhodnutia druhej zmluvnej strane.
Táto zmluva a práva účastníkov tejto zmluvy sú vykladané so zákonmi Slovenskej republiky bez toho, aby sa prihliadalo ku
kolíznym normám. Zmluvu je možné meniť iba písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
Ak niektorá zo strán vystaví návrh dodatku, zaväzuje sa druhá zmluvná strana k vyjadreniu najneskôr do 15 dní od jeho
doručenia.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z nich každý má rovnakú platnosť. Každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom exemplári zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú doklady o právnej subjektivite zmluvných strán.

2.

3.

4.

5.

6.

V
ZA L A. iSiK6L
S MATERSKOU ŠKOLOU

Malokarpatské nám. 1 47
84103 BRAT I S LAVA

SJ Malokarpatské nám. 1

}{)/~~I
kupujúci:
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