
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
Zastúpená
IČO
DIČ
ID DPH
Registrácia:
Bankové spojenie

CHRIEN spol. s r.o., Lieskovská cesta č.13, P.O.Box 174, 960 01 Zvolen
Ľubomírom Chrienom -  konateľom spoločnosti
36008338
2020477613
SK 2020477613
Okresný súd B. Bystrica, vložka 3763/S 
2624780024/1100 TATRABANKA Zvolen 
2071956551/0200 VÚB Zvolen

Registrač. veterinárne číslo SK 112 EHS
Tel. číslo, fax, mail: 045/ 5317 910, 5317 917, 5317 924, 5317 999, mraziame@chrien.sk.
www.chrien.sk

Kupujúci:
Obchodné meno a sídlo Materská škola - Ó VODA M b-ST 0 p '/_L G Vo y O

Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo F^hUOOO
Zastúpená kir-^TtlLF) DG0CF ty  h N£S77>
IČO 00316075
DIČ 10Aj 11) SO ä Aj
IČ DPH
Som / nie som platca DPH (nehodiace sa prečiarknite)
Bankové spojenie 01? KF}KJAQ
Číslo účtu 3f  jSkúO
Telefonický kontakt 047/4381067
E-mail mssturova@filakovo.sk
E-mail na doručenie e-faktúr 
Odberateľské číslo 5300-1-N

V záujme úspešnej a dlhodobej spolupráce, 
založenej na jasných pravidlách a vzájomne výhodných vzťahoch 

sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

I. PREDMET ZMLUVY

1. Táto Zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji tovaru Predávajúcim a kúpe 
tovaru Kupujúcim na základe jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv za podmienok uvedených 
v tejto Zmluve.

2. Touto Kúpnou Zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar na základe objednávky 
odsúhlasenej obidvoma zmluvnými stranami a to na: mrazené a chladené mäso, mrazenú 
a chladenú hydinu, zeleninu, ryby, mrazené a chladené potraviny a iný tovar, s ktorým obchoduje 
Predávajúci.

3. Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný na základe svojej objednávky odobrať a po potvrdení prevzatia 
zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na daňovom doklade/ podľa bodu 6/.

II. KÚPNA CENA A PLATBA

4. Tovar bude predávaný Kupujúcemu v cenách podľa aktuálnej ponuky v zmysle vzájomne 
odsúhlasenej objednávky. O zmenách cien je predávajúci povinný informovať Kupujúceho 
najneskôr pri objednávaní tovaru a aktuálnu cenu v deň dodania tovaru vyznačiť na daňovom 
doklade. V kúpnej cene sú zahrnuté aj náklady na dopravu na miesto plnenia. Kúpna cena je 
na daňových dokladoch uvádzaná bez DPH.

5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za dodaný tovar úhradou
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faktúry do 15 dní od dodania tovaru.
6. Peňažný záväzok Kupujúceho sa považuje za splnený pripísaním celej zaplatenej sumy na účet 

Predávajúceho.
7. 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.
8. V prípade nedodržania dohodnutých platobných podmienok sa všetky zvýhodnenia na predávaný 

tovar dohodnuté v tejto Zmluve s okamžitou platnosťou rušia a platobný styk sa mení na platbu 
v hotovosti až do vyrovnania pohľadávok.

9. Faktúry budú Kupujúcemu zasielané elektronickou poštou na e-mail Kupujúceho s overeným 
a platným elektronickým podpisom Predávajúceho.

III. PLNENIE

10. Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu iba objednaný tovar a v objednanej kvalite, balení a 
množstve. Predávajúci je oprávnený namiesto tovaru dohodnutého v čiastkovej zmluve dodať 
tovar rovnakého druhu len so súhlasom Kupujúceho. O zámere dodať iný tovar musí Predávajúci 
informovať Kupujúceho aspoň 1 Pracovný deň pred dohodnutým termínom dodávky.

11. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar v čase jeho dodania. Prípadné viditeľné chyby 
zistené pri preberaní sa reklamujú ihneď. Skryté vady musí Kupujúci reklamovať písomne podľa 
Obchodného zákonníka. Tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho momentom jeho zaplatenia
a pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

12. Na Kupujúceho prechádza nebezpečie škody na tovare spôsobené neodbornou manipuláciou po 
jeho fyzickom aj písomnom prevzatí.

IV. DOBA TRVANIA KÚPNEJ ZMLUVY

13. Kúpna zmluva je uzatvorená od 02.09.2015 do 31.08.2016 a nadobúda platnosť dňom jej 
podpísania oboma zmluvnými stranami.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

14. Zmluvné strany si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, vyhlasujú, že vyjadruje 
ich vôľu, ktorá je slobodná, vážna a bez omylu a na znak súhlasu s tým, ako aj s obsahom tejto 
Zmluvy ju vlastnoručne podpisujú.

15. 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.

PredávajúciKupujúci


