
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 

Č. 06/2022 

 
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov- Obchodný zákonník 

 

  

Dodávateľ:                           
                                                 Ľuboš Sedlák 

                                                 Snakov 96, 086 06 

                                                 IČO: 45 948 127 

                                                 DIČ:  1045740058 

                                                 Bank. spojenie:  SLSP 

                                                 Číslo účtu: SK76 0900 0000 0051 7340 9245 

                                                 Telefón: 0907 056 860 

 

Odberateľ:                              Obec- Tarnov   

                                                 Školská jedáleň pri MŠ Tarnov 

                                                 Tarnov 6 

                                                 086 01 Rokytov 

                                                 IČO : 322 661                   

                                                 DIČ:  202 062 4738 

                                                    

 

 

 

Všeobecné ustanovenia 

     Táto rámcová zmluva sa uzatvára za účelom dohodnutia vzájomných  obchodných podmienok, 

ktorými sa budú zmluvné strany riadiť pri dodávaní tovaru dodávateľa odberateľovi. 

 

Predmet zmluvy 

     Dodávateľ sa zaväzuje touto zmluvou realizovať dodávky tovaru požadované  od odberateľa 

a umožniť k dodanému a zaplatenému tovaru nadobudnutie vlastníckeho práva a odberateľ je 

povinný prevziať predmet plnenia a riadne zaplatiť. Predmet obstarávania a jeho cena bude dojednaná 

pri každej objednávke. Dodávateľ bude realizovať plnenie predmetu zmluvy na základe písomných 

alebo telefonických objednávok odberateľa. 

 

Miesto dodania 

     Miesto dodania predmetu zákazky: Školská jedáleň pri MŠ Tarnov 6 . 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar odberateľovi v dohodnutom termíne. 

 

Prevzatie tovaru 

     Tovar sa považuje za prevzatý potvrdením dodacieho listu Odberateľa. Tovar odovzdá dodávateľ 

s priloženým Dodacím listom a zástupca odberateľa si tovar preberie, pričom si 1 doklad ponechá a 

druhý potvrdí podpisom a pečiatkou. Potvrdením dodacieho listu potvrdzuje prevzatie tovaru, úplnosť 

a bezchybnosť dodaného tovaru odberateľovi. 

 

Cena 

     Kúpna cena bude stanovená pre každú dodávku v zmysle cenníka predávajúceho platného ku dňu 

prevzatia tovaru kupujúcim. 

 

 

 

 



 

Doprava 

     Dopravu ako dopravné náklady s tým spojené zabezpečuje a znáša dodávateľ. Náklady spojené 

s vyložením tovaru v mieste určenia znáša v plnom rozsahu odberateľ. 

 

Splatnosť ceny 

     Platba bude uhrádzaná bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry a skutočne dodaného 

tovaru. Odberateľ nebude vykonávať zálohové platby. Splatnosť faktúr je 14 dní. 

 

Vady 

     Odberateľ je povinný prehliadnuť tovar s odbornou starostlivosťou pri dodaní tovaru.  Vady tovaru 

zistené neskôr nemôže odberateľ voči dodávateľovi uplatniť. 

 

Doba plnenia zmluvy 

     Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou od 02.09.2022 – 30.06.2023 

 

Výpoveď 

     Obidve zmluvné strany môžu predmetnú zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 30 dní, pričom 

uvedená lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia písomnej výpovede druhej 

zmluvnej strane. 

 

Súhlas odberateľa 

     Odberateľ vyhlasuje, že všetky ním poskytnuté údaje sú správne a zároveň podpisom tejto zmluvy 

udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania ponúk produktov a služieb, ako 

aj zasielania informácií a propagačných materiálov. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. 

 

Iné dojednania 

     V prípade omeškania odberateľa so zaplatením je dodávateľ oprávnený pozastaviť dodávky do 

preukázania, že záväzok odberateľa je splnený v plnom rozsahu. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od 

tej časti plnenia, so zaplatením ktorej je odberateľ v omeškaní. Zmluvu možno meniť a dopĺňať  iba 

písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v dvoch 

rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pre každú zmluvnú stranu po jednom 

vyhotovení.   

 

Záverečné ustanovenia 

     Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosťou dňom 

02.09.2022. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a zhodne vyhlasujú, že 

vyjadruje ich slobodnú, skutočnú a vážnu vôľu a nie sú známe okolnosti, ktoré by ju robili neplatnou 

a na znak súhlasu pripájajú podpisy osôb oprávnených podpisovať, ktorých totožnosť  bola medzi 

zmluvnými stranami navzájom preukázaná. 

 

 

 

V ......................................... dňa ................................................... 

 

 

 

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

                   Dodávateľ                                                                     Odberateľ 


