
rúpNa aMLTJvA č..... ...*.|.*:.i.!....
uzavretá s súlade s ustanoveniami §409 obchodného zákonrtíka

Maso-údeniny,Kočík Ladislav,Hlavná 25,0 53 42 KROMPACFIY
ICO: 17190932
tČ ppH: SK 1020679396
Bankové spojenie: SLSP a.s.,pobočka Krompachy
C.ú.: 0101411116/0900

Ako predávajúci

\1 'v\

obchodné meno:......§):.:})}.}...}§Yn...!..}š.:.};_1\*.!....i):.yS.}.

Sídlo:...... ...}::.n!_*..t Yn..........

Ičo:........!}...1\\,...9:}}....................DIč,....h.!...:§v..1p.i.\
,l

Bank.spoj"ni.,.....].í§...§.|:..P.q2í.'š.t.q !.F.........................:..

č. účt,, . . . . .. . . .!.Y.3 .!.?P. .! 9.T1 . .]. P.P.9. . . . .

v zastup e,ri : . . ] :P.:, ].::.:'-.:. )P.}:. . . !.:§!r . odb erné mi e sto : . . . Š.}

Ako kupujúci

čr:.
Predmet plnenia:

Predávajúci sazav'ázuje dodať kupujúcemu máso a másové výrobky v množstve
,aké si objednal kupujúci po tel.dohovore.Kupujúci sa zavázuje tento tovar
prevziať azaplatiť kúpnu ce1u.

CL.il
Termín plnenia

Dodávky tovaru,ktoré sú predmetom tejto zmluvy ,budú plnené priebežne podťa
tel.objednávlqy..



CL.III.

Podmienky dodávky

Povinnosti predávajúceho :

1. Predávajúci sa zavázuje dodávať máso a másové výrobky v akosti
a prevedení urČenom STN,príp.ďalšími právnymi predpism\ a odovzdať
doklady,ktoré sa na dodaný tovar vďahujú.

2. preďávajúci je povinný dodať tovar v deň uvedený po tel.dohore.

Povinnosti kupujúceho :

1. kupujúci je povinný oznámiť objednávku telefonicky,alebo
faxom,minimálne 24 hodínpred dodaním tovaru

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za dodané množstvo tovaru.

čr.ry.
Kúpna cena a spósob jej úhrady

1. kúpna cena tovaru je určená dohodou zmluvných strán v zmysle
zák.ě.l8ll996z.z..apodobne je upravená v ponukovom liste,ktoď bude
aktualizovany váťadom na výrobné náklady smerom nahor
i nadol.Predávajuci je oprávnený cenu výrobkov opravovať automaticky
pri zvýšení nákladorr. Úpravu cien oznámi telefonióky,pri hlásení
objednávky a následne písomne po ich úprave.

2. Kúpnu cenu fakturuje predávajúci kupujúcemu priebežne 2 x
mesaČne,príp.1 x mesačne faktúrou splatnou podťa vyznačenia v nej.

3. Ak kupujúci bude v omeškaní s platením 5 dní po splatnosti,ďalší odber
tovaru mu bude pozastavený do úplného vyrovnania pohťadárrky .Týmto
ustanovením však nie je dotknuý nárok predávajúceho na úroky
z omeškania.

čr.v.

Urok z omeškania platieb

Ak j. kupujúci s úhradou faktúry v omeškaní je povinný zaplatiť úrok
z omeškania v zmysle § 369 a § 263 Obchodného zákonníka vo ýške
0,0 5oÁza každý omeškaný deň.

čr.vt.

záverečné ustanovenia



Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma
zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu neurčitú ,pričom platnosť tejto
zmluvy je možné ukončiť dohodou zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v prvopisoch ,zlďorychkaždá zln]ruvná strana
obdržíj edno vyhotovenie.
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