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KUPNA

ZMLUVA

Uzavretá podl'a § 409 a nasl. Obchodného
stranami:

zákonníka medzi týmito zmluvnými

1. Kupujúci:

Školská jedáleň
Malokarpatské nám. č. 1
841 03 Bratislava
IČO: 42170931
DIČ: 2022844824

2. Predávajúci:

Marián Chynoradský
Guothova 15
831 01 Bratislava
IČO: 17507430
IČ DPH: SK1020187421
Prevádzka: Račianska 37
831 02 Bratislava

s nasledovným obsahom:

Čl. 1
Predmet kúpy
Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar podl'a objednávok
kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať.
Čl. 2
Kúpna cena
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodané výrobky cenu podl'a aktuálneho
cenníka dodávatel'a. Predávajúci je povinný udávať cenu výrobkov na dodacom
liste, ktorý musí byť súčasťou každej dodávky.
Čl. 3
Čas a miesto dodania a prevzatia tovaru
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v čase a na miesto, ktoré
určí kupujúci v aktuálnej objednávke. Dopravu výrobkov zabezpečí dodávatel' a je
zahrnutá v cene tovaru.

Čl. 4
Platobné podmienky
Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným
splnením jeho záväzku. Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania
predávajúceho formou faktúry. Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti a je
splatná podl'a dátumu uvedeného na faktúre, najmenej však 7 dní po jej vystavení.
Čl. 5

Zodpovednosť

za vady tovaru

Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré
upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany svojim
podpisom potvrdzujú, že zmluva bola uzavretá na základe slobodnej vôle ich
prejavu. Zmeny tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať po vzájomnej dohode
písomnou formou. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a
je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana dostane po 1 vyhotovení.
Táto zmluva platí ako pre Školskú jedáleň Malokarpatské nám. Č. 1, 841 03
Bratislava, tak aj pre Školskú jedáleň Heyrovského 4, 841 03 Bratislava i Školskú
jedáleň Malokarpatské nám. Č. 6, 841 03 Bratislava.

V Bratislave, dňa 4. septembra 2009

Predávajúci:

Kupujúci:
ŠKOL ~JEDÁLEŇ
Malokarpnt
841 Ol B
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