
                                  KÚPNO – PREDAJNÁ  ZMLUVA 

 

                                                     uzavretá medzi 

 

 

 

 

Dodávateľom:                                 OLT 

                             Sídlo:                  č.d. 252  Veľké Blahovo   

                             Zastúpení:           Zoltánom Gányovicsom 

                             Bank.spojenie:    ČSOB 

                             Číslo účtu:           4007904932/7500 

                             IČO:                     32306598 

                             DIČ:                     1020253058 

 

Odberateľom:                                   Školská kuchyňa a školská jedáleň 

                                                          Komenského ulica č. 1219/1 

                                                          Dunajská Streda 

                                                          ako súčasť Základnej školy Zoltána Kodálya 

                                                          s vyučovacím jazykom maďarským 

                                                          Kodály Zoltán Alapiskola 

                                                          Komenského ulica č. 1219/1 

                                                          Dunajská Streda - Dunaszerdahely 

                              

                             Zastúpení:          Anikou Sztranyovszkyovou Mgr./vedúcou Šj/ 

                                                        Olivér Ibolya  Mgr. /riaditeľom školy/ 

                             Bank.spojenie:    ČSOB a.s. Dun. Streda 

                             Číslo účtu:          4001850590/7500 

                             IČO:                    36086789 

                             DIČ:                    2021434734 

 

 

 

 

 

 

                                                          I. 

                                         Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je stanovenie zmluvných podmienok medzi 

dodávateľom a odberateľom, týkajúcich sa dodávok všetkého druhu 

potravinárskeho tovaru, ovocia a zeleniny, prípadne iných druhov tovaru, ak sa 

zmluvné strany tak dohodnú. 



                                                       II. 

                                 Zmluvné podmienky spolupráce 

 

 

 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar odberateľovi v dohodnutej lehote a cene, na 

základe jeho objednávky. Odberateľ sa zaväzuje objednaný tovar riadne 

prevziať a včas zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu. 

Dodávateľ sa zaväzuje pravidelne ponúkať odberateľovi tovar a na základe jeho 

písomnej, prípadne telefonickej objednávky tento tovar dodať na miesto určené 

odberateľa, ak nemôže niektorý druh objednaného tovaru dodať, musí na to 

v dostatočnom časovom predstihu /napr. 1 deň/ upozorniť odberateľa. Za 

záväznú objednávku odberateľ sa považuje tak písomná, ako aj telefonická 

objednávka tovaru. 

 

Dodávateľ dodá odberateľovi spolu s tovarom aj sprievodné doklady /napr. 

dodací list/, na základe ktorých je odberateľ povinný pri vykládke vykonať 

úplnú množstvovú aj  kvalitatívnu prebierku tovaru. Prípadne rozdiely alebo 

chyby sa reklamujú ihneď, prípadné skryté vady v zákonnej lehote /do 24 hodín 

od vykládky tovaru/. Na dodatočné oneskorené reklamácie nebude braná zreteľ. 

 

 

 

 

                                                                III. 

                                                  Dohoda o cene 

 

Z povahy tovaru vyplýva, že cena je pohyblivá. Preto sa za zmluvnú cenu 

považuje vždy posledná cena dohodnutá pred dodaním tovaru odberateľovi. 

 

 

 

                                                            IV. 

                                                   Úhrada dodávok 

 

Po vzájomnej dohode dodávky tovaru sa uhrádzajú bezhotovostným spôsobom 

na faktúry. Splatnosť faktúr je 14 dní.  
 

 

 

 

 

 

 



                                                                       V. 

                                              Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva je platná od 01.09.2016 do 30.06.2017.  

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

odberateľ a jedno vyhotovenie dodávateľ. 

Vzťahy a podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

paragrafmi Obchodného a Občianskeho zákonníka. 

Zmluvné strany prehlasujú, že zneniu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu 

s horeuvedenými ju dobrovoľne podpisujú. 

 

 

V Dun. Strede, dňa: 26.08.2016 

 

 

 

 

 

....................................................               ................................................... 

            dodávateľ                                                    odberateľ 

                                                             
                         


