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Predávajúci: 

Kupujúci: 

v znení neskorších predpisov c_:__ · -------__j_,.~- -

1. 
Zmluvné strany 

COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 
štefánikova 54, 949 01 NITRA 
zastúpený: Peter Šipčiak, generálny riaditeľ 

Ing . Božena Machciníková, člen predstavenstva 
IČO: 00168874 
DIČ: 2020411800 
IČ DPH: SK 2020411800 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Nitra, 

č. účtu: 0233929208 I 0900 
IBAN: SK2009000000000233929208 
BIC: GIBASKBX 
Registrácia: OS v Nitre, oddiel: Dr., vložka č. 19/N 
Deň zápisu : 20.08.1953 
E-mail : katarina.dlha@nr.coop.sk 
Kontakt: Ing. Katarína Dlhó tel. : 037/692 57 ô2 ŕax : 037/692 57 22 

(ďalej len „Predávajúci") 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad Ul. 1. mája 2 
953 01 Zlaté Moravce 
zastúpené: Ing. Serafína Ostrihoňová - primátorka mesta 
IČO : 00308676 
DIČ : 2021058787 

Bankové spojenie podľa Subjektov: 

Zariadenie školského stravovania (ďalej len „ZŠS") pri Materskej škole Kalinčiakova 12, 
953 01 Zlaté Moravce 
č . ú.: 163 039 1151/ 0200 
IBAN: SK 93 0200 0000 0016 3039 1151 

ZŠS pri Materskej škole, Slnečná 2, 953 01 Zlaté Moravce 
č.ú. : 163 037 5653/ 0200 
IBAN: SK 81 0200 0000 0016 3037 5653 

ZŠS pri Materskej škole, Štúrova 15, 953 01 Zlaté Moravce 
č.ú.: 163 033 4851/ 0200 
IBAN: SK 09 0200 0000 0016 3033 4851 



ZŠS pri Materskej škole, Žitavské nábrežie 1, 953 01 Zlaté Moravce 
č.ú . : 163 035 3753/ 0200 
IBAN: SK 69 0200 0000 0016 3035 3753 

ZŠS pri Materskej škole, Parková 2, 953 03 Zlaté Moravce 
č.ú.: 165 543 5659/ 0200 
IBAN: SK 24 0200 0000 0016 5543 5659 

(ďalej len „Kupujúci") 

(Predávajúci a Kupujúci budú tiež ďalej označovaní ako "Zmluvná strana" alebo spoločne 
ako "Zmluvné strany" a táto kúpna zmluva bude ďalej označovaná ako „ Zmluva'') 

11. 
Predmet zmluvy 

1/ Predmetom Zmluvy je dodávka tovaru z predajní obchodnej siete Predávajúceho pre 
Kupujúceho na základe objednávky. 

2/Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a previesť vlastnícke práva na Kupujúceho k 
tovaru uvedenému v predmete zmluvy podľa objednávky Kupujúceho, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

31 Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v predmete zmluvy prevziať a zaplatiť v kúpnej 
cene /platnej spotrebiteľskej cene v čase kúpy/ v stanovenej lehote a spôsobom určeným 
touto Zmluvou. 

41 Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci v ponuke Predávajúceho. Dodávka tovaru podľa 
tejto zmluvy bude realizovaná na základe písomných objednávok Subjektov Kupujúceho, 
ktorá musí obsahovať minimálne: 

- druh resp. značku , 
- množstvo, 
- cenu, 
- termín dodania tovaru. 

Kupujúci, resp. jeho Subjekt bude zasielať Predávajúcemu objednávky e-mailom, na 
požiadanie Predávajúceho dodatočne aj poštou. 

5/ Každá písomná objednávka bude Subjektom Kupujúceho doručená Predávajúcemu 
spravidla aspoň 3 pracovné dni pred požadovaným termínom dodania tovaru. Predávajúci je 
oprávnený predpokladať, že všetky správy, ktoré budú zaslané zo strany Kupujúceho 
(hlavne e-mailové správy), sú vykonané osobami oprávnenými v danej veci konať za 
Kupujúceho, resp. jeho Subjekty. Objednávky tovarov budú rea lizovať kuchárky alebo 
vedúce jedální na príslušných ZŠS. 

III. 
Platobné podmienky 

1 / Predávajúci vystaví na odobratý tovar faktúru , obsahujúcu všetky zákonom stanovené 
náležitostí daňového dokladu, najneskôr do 15 dni od prevzatia tovaru, podľa dodacieho 
listu potvrdeného Kupujúcim. 

2/ Kupujt'.1ci sa zaväzuje zaplatiť za prevzatý tovar Predávajúcemu kúpnu cenu na základe 
vystavenej faktúry. Kupujúci uhradí faktúru do 15 dni od jej obdržania na číslo účtu 
Predávajúceho uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

31 V prípade, že sa Kupujúci dostane s platbou sumy uvedenej na faktúre do omeškania, 
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zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy 
za každý deň omeškania. 

41 Predávajúci sa zaväzuje, že poskytne Kupujúcemu fakturačnú zľavu vo výške 2% zo 
spotrebiteľskej ceny tovaru bez DPH, ktorej suma zľavy bude uvedená priamo na faktúre. 

IV. 
Termín a miesto plnenia 

Predávajúci je povinný dodať tovar najneskôr do 5 dní od predloženia objednávky 
Kupujúcemu. Kupujúci si prevezme tovar osobne v prevádzkových jednotkách COOP 
Jednoty Nitra, SD (ďalej len ako „PJ") na vlastné náklady. 

v. 
Vady tovaru, rek lamácie 

1/ Právo zo zodpovednosti za vady v množstve tovaru uplatní Kupujúci ihneď pri preberaní 
dodávky v PJ. 

21 Právo zo zodpovednosti za vady tovaru v kvalite a akosti uplatní Kupujúci u 
potravinárskych rýchlo kaziacich sa tovarov najneskôr nasledujúci deň po kúpe tovaru, u 
ostatných tovarov do 24 mesiacov odo dňa predaja. Ak je na predávanom tovare. jeho obale 
alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba 
pred uplynutím tejto lehoty. 

Vl. 
Zodpovednosť za škodu 

Zodpovednosť za škodu sa riadi ustanoveniami § 455 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov. 

VII. 
Iné dojednania 

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami a uzatvára sa na 
dobu neurč itú . Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) exemplároch, z ktorých Predávajúci 
obdrží 2 exempláre a Kupujúci 2 exempláre. 

21 Všetky zmeny a doplnky ku Zmluve musia mať písomnú formu. 
31 Zmluvné strany môžu platnosť tejto Zmluvy ukončiť: 

A) dohodou Zmluvných strán, ktorá musí byť písomná, musf v nej byť uvedený dátum 
ukončenia zmluvného vzťahu a spôsob vysporiadania vzájomných pohľadávok a záväzkov 
Zmluvných strán z tejto Zmluvy vyplývajúcich. 

B) výpoveďou písomnou formou s výpovednou dobou 1 mesiac. Výpovedná doba začína 
plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
Zmluvnej strane. 

C) odstúpením od Zmluvy, pričom je oprávnená odstúpiť od Zmluvy ktorákoľvek zmluvná 
strana v prípade, ak druhá Zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinnosti uvedených 
v tejto Zmluve a toto porušenie neodstráni ani v primeranej lehote na to jej poskytnutej 
druhou Zmluvnou stranou. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy. 

4/ Zmluvné strany sa dohodli, že sa ich ostatné vzťahy neupravené Zmluvou riadia 
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími 
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právnym: prt::dpismi platnými na út.emi SR. 
~1 ZmlUVä n~dcbľ!da platnosť ciňorn jej podpísaní1 Z1ľluvnýrni st:-anami a úc:nno ~· dnom 

n.isledujúci.n po jc:j zverejr.e:ií Kupujúcim v zrny-;le; § 47a ~ái<ur 1 c. "0 1
1 SG4 Občia :i c::\,,/ 

z .;ko 1nik v ::není neskorších pred(sov na webovom síd:e Kupuj ú~el1o. 
G! Zn.it:vn1... str an~ p.:> prečítaní tejto ::mllľ/Y pre~1l3sujú , žv jej o!Jsaht• pc rozum(. :: a t:n!0 

:.:.odpove~ á skuto.Snt:rnu pra;~vu ic'l vé!e a n:i ::nai<. vzÁjomného súhl3SU ju podp'.suiú. 

V Nitre, dňa 21.08.2015 

Predávajúci : 

Peter Šipčiak 
generálny riad iteľ 

A~~ti~ ~„-.„ .... / .= „„„ .. „„„ ..... .......... „ .. „. 
Ing / Božena Machciníková 
čie( predstavenstva 

Kupujúci : 

Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Serafína Ostrihoňová 
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