
Kúpna zmluva 
_ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ ______ _____ _____ _____ ___ , _________ _ _____ 

L 
Zmluvné strany 

1. Predávajúci: 
Obchodné meno: COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 
Sídlo: Nám. oslobodenia 12, 905 47 S e n i c a 
IČO: 00 168 891 
DIČ: 2020375863 
IČ pre DPH: SK 2020375863 
Zastúpený: Ing. Ivan Bzdúšek, predseda predstavenstva 
Číslo účtu: 251231612/0900 Slovenská sporiteľňa, a.s. 

20255967/6500 Poštová banka a.s. 
Zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, 

vložka číslo : 16/T 

( ďalej ako „predávajúci") 

a 

2. Kupujúci: 
Obchodné meno: Š J pri ILZŠ 
Sídlo: Komenského 959, 905 01 Senica 
IČO: 34028226 
DIČ: 2020958379 
IČ pre DPH: 
Zastúpený: Poláková Ľubica 
Číslo účtu: 9214579004/5600 
Zapísaný v obchodnom registri alebo v inom registri: 
Č.j.: , zo dňa : v 

(ďalej ako „kupujúci") 

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 409 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „OBCHZ") túto kúpnu zmluvu. 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve odpredá 
kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy. 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený 
v bode tohto článku a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru 
a záväzok kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. 

3. Predávajúci sa zväzuje dodať kupujúcemu tovar z predajní COOP Jednota Senica, SD 
(predávajúceho ) podľa vyhotovenej objednávky kupujúcim. 



4. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 

III. 
Kúpna cena a jej splatnosť 

1. Kúpna cena je stanovená dohodou vrátane DPH a je uvedená v cenníku 
predávajúceho. 

2. Predávajúci vyfakturuje kupujúcemu dodaný tovar za MOC vrátane DPH v eurách a 
z celkovej kúpnej ceny mu poskytne zľavu vo výške 3 % z potravinárskeho tovaru. 

3. Predávajúci prehlasuje, že za dodaný tovar odviedol DPH podľa platných právnych 
predpisov. 

4. Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Predávajúci 
vystaví faktúru na dodaný tovar do 15 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca. Faktúra 
musí obsahovať dodacie listy s uvedením dodaného tovaru a dodacej ceny. Kupujúci 
sa zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní od jej obdržania na číslo účtu predávajúceho. 

5. V prípade, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou kúpnej ceny vyfaktúrovanej vo 
faktúre, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z kúpnej ceny uvedenej vo faktúre, za každý deň omeškania so zaplatením 
fakturovanej kúpnej ceny, na číslo účtu predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto 
kúpnej zmluvy. 

6. Pri neplatení faktúr za dodávky tovaru, predávajúci je oprávnený zastaviť dodávky 
tovaru kupujúcemu. 

IV. 
Miesto a čas dodania 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v termínoch dohodnutých v objednávke 
kupujúceho. Miestom plnenia je adresa prevádzkovej jednotky kupujúceho. 

V. 
Povinnosti predávajúceho 

1. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom aj doklady, ktoré sú 
potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. 

2. Predávajúci je povinný dodať tovar v objednanom množstve a kvalite. 

VI. 
Vady tovaru 

1. Ak predávajúci poruší povinnosť dodať tovar v množstve a akosti, ako je uvedená 
v článku V., ide o vady tovaru. 

2. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než je uvedené na objednávke, 
pokiaľ kupujúci neodsúhlasí dodávku iného tovaru. 
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VII. 
Reklamácia vád tovaru 

1. Vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení. 

2. Kupujúci pri porušení článku V. tejto zmluvy predávajúcim, ktorým je dodanie iného 
druhu tovaru, iného množstva, kvality a akosti je oprávnený požadovať, ak to je 
oznámené ihned predávajúcemu: 

a. odstránenie vád dodaním náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru, 
b. odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady odstrániteľné, 
c. odstúpiť od zmluvy. 

1. Reklamáciu vád tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomne alebo osobne 
u zodpovedného pracovníka predávajúceho. 

VIII. 
Povinnosti kupujúceho 

1. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa spôsobu 
dohodnutého v článku III. tejto kúpnej zmluvy. 

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar, pri jeho prevzatí je povinný ho prezrieť, najmä 
skontrolovať jeho úplnosť a nezávadnost. Ak má tovar zjavné vady, je povinný na ne 
upozorniť predávajúceho. 

IX. 

Zodpovednosť za škodu 

1. Zodpovednosť za škodu sa riadi ustanoveniami § 455 a nasledujúcich OBCHZ. 

X. 
Doba trvania 

1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Táto kúpna zmluva končí: 
a. uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, 
b. dohodou zmluvných strán, 
c. uplynutím výpovednej doby. 

3. Ukončiť zmluvný vzťah podľa tejto zmluvy je možné i dohodou strán. Dohoda musí 
byť vyhotovená v písomnej forme a podpísaná oboma zmluvnými stranami. 

4. Túto zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť i výpoveďou bez udania dôvodu. 
Výpoveď musí byť písomná. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od 
prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. (Za 
adresu doručenia sa považujú adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.) 
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XI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom zmluvnými stranami a účinnosť od 
01.01.2014. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 
jedno vyhotovenie. 

3. Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma 
zmluvnými stranami. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 
ustanoveniami OBCHZ a ostatných právnych predpisom na území Slovenskej 
republiky. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola 
vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne 
a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych 
orgánov. 


