
GLQjäUS
veľkoobchod potravín

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. medzi 
zmluvnými stranami

Predávajúcim: GLOBUS, spol. s r. o.

Sídlo: Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen
V zastúpení: Ladislav Likavčan, konateľ
IČO: 31 571 697
DIČ: 2020475292
Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Zvolen
Číslo účtu: 4008547885/7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK73 7500 0000 0040 0854 7885
Zapísaná: OR Okresný súd Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka 720/S

Kupujúcim: Nezábudka, n.o.

Sídlo
V zastúpení: 
IČO :
IČpreDPH : 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu :
BIC:
IBAN:

Záhradnícka 2, 986 01 Fiľakovo 
Ing. Mária Veliká, riaditeľka 
42 000 041

OTP Banka a.s.
11361514/5200

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podmienkach zmluvy:

ČI. 1
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a dodanie tovaru -  „Základný tovar pre Nezábudka
n.o. podľa prílohy č. 1 ■ /

2. Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť, resp. upraviť sortiment predmetu zákazky.
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ČI. 2
KÚPNA CENA

:lkoo5chod potravín

1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách.

2. Kúpna cena tovaru je uvedená v prílohe č. 1.
3. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese kupujúceho.

ČI. 3
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na základe objednávky.
2. Po dohode môže kupujúci tovar objednať aj e-mailom, telefonicky najneskôr deň vopred 

(t.j. v utorok) do 14:00 hod.
3. Kontaktné osoby pre prijímanie objednávok:

- p. Alžbeta Velebová, 045/ 5 361 860, 0902 963 185, e-mail: qlobus@qlobuszv.sk 
p. Oľga Vrtielková, 045/5245 538, e-mail: qlobus2@qlobuszv.sk

4. Závozový deň je streda.
5. Pri dodaní tovaru zabezpečí kupujúcemu odovzdanie dokladov potrebných na prevzatie 

a užívanie tovaru.

čl. 4
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho 
záväzku, t. j. dodaním objednaného, resp. vybratého tovaru zo skladu, alebo dodaním 
tovaru na miesto určenia.

2. Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania predávajúceho formou faktúry. Faktúra 
musí obsahovať obvyklé náležitosti a je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia. K cenám 
predávajúci priráta príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty.

3. Po uznaní reklamácie predávajúci vystaví kupujúcemu dobropis, resp. o túto sumu mu 
zníži faktúru pri ďalšej dodávke tovaru.

4. Zmluvné strany sa dohodli že v prípade neuhradenia faktúr v lehote splatnosti má 
predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu kupujúceho.

Čl. 5 ' .
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

1. Vady zjavné, zistené pri prevzatí dodávky, je kupujúci povinný reklamovať ihneď, 
najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to písomne.

2. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a násl. Obeh..zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 
zodpovednosti za vady
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čl.6

OBALY A BALENIE

1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu 
počas prepravy.

2. Obaly označené ako jednorazové sú určené na jednorazové použitie.
3. Vratné obaly budú kupujúcemu dodané len na výmenu, alebo tovar z nich bude vyložený 

pri jeho dodaní kupujúcemu.

čl. 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.
2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, uzatvára sa na dobu 

určitú, a to od: 01.01.2019 do 31.12.2019.
3. Zmluva je platná do vypovedania zmluvy, ktoroukoľvek stranou. Výpovedná lehota sa 

nevyžaduje, pre platnosť výpovede stačí písomné oznámenie, ktoréhokoľvek 
účastníka o vypovedaní tejto zmluvy. Výpoveď je platná dňom doručenia druhému 
účastníkovi, kupujúci je povinný odobrať tovar, ktorý objednal pred platnosťou 
výpovede.

4. Účastníci sa dohodli na prezumpcii doručenia, podľa ktorej sa za doručenú považuje 
zásielka odoslaná na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve aj keď si ju adresát 
nevyzdvihne, alebo mu nebude doručená, najmä pre zmenu adresy, či sídla, alebo jeho 
neprítomnosti. Za deň doručenia sa považuje deň, ktorý vyznačí doručovateľ na 
zásielke ako deň keď nemohla byť zásielka z vyššie uvedených dôvodov doručená.

5. Účastníci sa dohodli, že v prípade riešenia sporov z tejto zmluvy bude príslušným 
miestnym súdom súd v sídle kupujúceho.

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
jedno vyhotovenie.

7. Účastníci si zmluvu prečítali, prehlasujú, že je prejavom ich slobodnej, vážnej a 
zrozumiteľnej vôle a na znak súhlasu ju podpisujú.

Vo Zvolene, dňa : 11.12.2018

/ /
/ /

/  /

Ladislav L i k a v č a n  
konateľ

(za kupujúceho)
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