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rúpNa zMLuvA

§ 409 a nasl. Obchodnélro z:ikonníka č, 5t3ll991Z,z,

v platnom znerrí

čt. t.
Zmluvné strany:

Rofnícke clružstvo Bijacovce
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čt. tt.
Predmet zmluvy

2.1 Predávajítci sa zaván$edodať kuptrjúcem}, to.u.u,: mlieko trrčený jednotlivo podťa

nrnožstva, akosti a jednotkovej ceny nu'riitua"objeclnávok kr-rpujúceho a za Podmienok

"".a."v.ir 
v tejto Étrpne.j zmluve /ďalej IenKZl,

2.2KupujúcísazavázrrjezaplatiťzadodanýtovarlópnucenupodfačlánkuIV.tejtoKZ,

2.3 v prípade odchýl§ v množstve ná predávajúci.nárok na zaplatenie kúpnej cetry za tovar

skutočne dodaný, r.ioráno príjern je potvrdený krrprrjircim,

čt. ttt.
Ču, o miesto plnenia, spósob objednávania

j.1 Predáva.iirci sa zavázujedopraviť tovar kupuji"*" do miesta jeho sídla



3,2 KuPujúci móŽe realizovat'objednávkrr teleforricky, písomne, alebo faxom v čase od 7:00
lrod do 18:00 hod.

3,3 K sPlnenirr dodávkY dochádzamomentom odovzdania aptevzatiatovaru v mieste
clodania.

čl. ry.
Kúpna cena, platobné podmienky

4" 1 Cerra tovaru - vicl' Príloha č.1 je stanovená v súlade so zákonom ě. 1811996 Zb o cenách
V mene EUR, Cena zahÍňavŠetkY náklady,.vrátane dopravy. Podmienkou ztrreny dohodnúej
ceny je rokovanie zmluvných strán, výsledkom ktoréú buáe písomný dodatok.
4"2 Kr-rPrrjúci je Povinný zaplatit' predávajťrcemu kúpnu cenu v lehote 40 drrí odo dňa vysta_

verriir Í-aktirrY Predávajťrcim na účet pródávajúceho. Dátumonr ťrlrrady sa rozumie deti
odpísania platby z účtu kuptrj úceho.

4,3 V PríPade omeŠkania sa krrpujúcelro s úrhradou kúpnej ceny nróže predávajúci požadovať
od l,1upujúceho ťrrok z omeškania vo výške 0,0l ú za"každý deň omeškania.

čl v.
Dodacie podmienky

5,1 Prerlávajťrci dodá tovar v pracovnýclr clňoch v rarrných hodináclr do 9,00 hod. podl,a
objednávky od kuprrjúceho uskutočnenej v predchádrujt"i.h dňoch.
5,2 Pre<Íávajťrci sa zavázuje na dodacom liste vyznačit] množstvo a druh tova1u, ná<upnú

centr, jednotkovťr cenu a DPH,
5.3 KuPrrjúci je povinný príprevzatíkažd,ej dodávky zistit' jej kompletnosť" kvalitu a sklad-

$1" \l pripade, ak bude v dodávke zistený množŠtevnlr areUo sortimentný rozdiel alebo
nevYlrovujťrca kvalita je kupujťrci povinný bez zbytočného odkladu, najneskór však do
15 drrí od Prevzatia reklamovat'prípadné rozdiely v dodanom množstve, kvalite a sofii-
mente tovaru, inak právo zo zodpovednosti za nedostatky zanikne.

5,4 Za nedostatk'i :,: ,lné už pri odbere sa považtrjú aj tie neáostatky, ktoré od začiatku robia
tovar neuPotrebiL, ; ;i,;jTl. Pri zrejmých nedostatkoch, ktoré robia tovar neupotrebitel,ným je
ktlPu.iťrci o1tráVr,. il' .;,;ilávku odmietnut'a reklamovat'najneskór do 5 dní á predávajúci je
Povinný nir vlii ,l;, - ,;;i}ilady v najkratšonr možnom termíne a to najnesk ar ao z+ dní dodat,
tovar vyhor, ujúcej kvality, množstva a sortimentu.

Cl. vI.
Práva o povinnosti predávajúceho

6.1 Predávajúci má právo na:
6.1.1 zaplatenie kúpnej ceny podl'a článku IV. tejto KZ
6.1.2 odstúpenie od zmluvy podl'a článku IX. Tejto KZ

6,2 P r edáv ajťrci j e povirrný :

6,2,1 dodat'kuPujúcemu tovar v súlade s čI,II.KZ do miesta plnenia v bezchybnom stave
a kvalite, s ktorou bol kupujúci pri podpise tejto kz oboznámený

6,2,2 PriPravit'tovar na prepravu obvyklým spósobóm nevyhnutným na uchovanie kvality
a ochrany pred poškodením

6.2.3 odstránit'PríPadné nedostatky plnenia ak vznikli na strane predávajúceho



6.2.4 odovzdať kupujircemu doklady potrebné k prevzatirr tovaru

6.2.5 umožnit'krrprrjúcemu nadobudnťrť vlastnícke právo k tovaru. Toto vlastnícke právo

Nesmie bý' obnred zené právami tretích osób.

čt. vtt.
Práva a povinnosti kupujúceho

7.1 Kuprijirci nrá právo
7.1 .1 dostat' tovar v objednanom množstve a dohodnutej kvalite a čase

7 .1.2 požadovat' odstránenie prípadných neclostatkov plnenia, ktoré vznikli na strane

predávajťrceho
7.1.3 rradobudnťlt' vlastnícke právo k tovaru, ktorý je preclmetom tejto KZ
].I.4 v prípade urgentnej potreby nakúpit'tovar od iného dodávatel'a, ak predťrvajťrci nedodá

pózadovany torru. vlehote, resp. cene stanovenej touto KZ, resp. v požadovanej kvalite

alebo množstve.

7 .2" Ktrpujúci je povinný:
7 .2.1 ,iaánó prevňať dodaný tovar v mieste plnenia a potvrdit' prevzatie tovaru na dodacom

listc
7 .2.2 zaplatiť predávajúcemrr kúpnu cenu podťa článku IV. tejto KZ
7,2.3 v áohodnutej lehote nahlásit'predávajúcemr,r prípadné nedostatky dodaného tovaru

čt.vru.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

8.1 K naclobudnutiu vlastníckeho právo zo strany kupujúceho dochádza momentom Pre-

vzatia tovaru v mieste dodania. Skutočnosťorr potvrdzujúcou tento moment je PodPis
oirr,ávnenej osoby kuprrjúceho na sprievodnom doklade.

čt. tx.
Osobitné dojednania

9.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v Čase, keď prevezme tovar

od predávajirceho
9.2 Dodaný tovar, ktorý je predmetom KZ, musí zodpovedať dohodnutej akosti, Platným

normám a všeobecne závázným právnym predpisom,
t),3 zodpoveclnosť predávajúceho za nedostatky, na ktoré sa vzťahuje zántkana akosť,

nevzniká ak tieto nedostatky boli spósobené po prechode nebezpeČenstva ŠkodY na tovare

vorrkajšírTri udalosťami a nespósobil ich predávajúci.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zipodstatné porušenia, ktoré sú clÓvodom odstťrPenia

od zmluvy pokladajú:
g.4,t opaŘované nedodržanie jednotlivých ustanovení Článku II. tejto zmluvY

9.4.2 opakované nedodržanie ustanovení bodov 7 .I.4 a7 ,2.2 v článku VII. tejto KZ
9,4.3 opakované nedodržanie ustanovení bodu 6.2 v článltu VI. tejto zmluvY

9.4.4 Ópakované nedodržanie rrstanovení bodu 4.2 v č|ánku IV, tejto zmluvY

Pod pojmorn,,opakované" zmluvné strany rozumejir minimálne 3x po sebe iclúce

porušenie dohodnutej povinnosti.
b.s V prípade urni'k,, sporných skutočností obe zmluvné strany prijmú vŠetkY dostuPné

opatrenia na ich vyriešenie vzájomným dohovorom ,



Cl. x.
záverečné ustanovenia

l0' 1 ZrnenY a doPlnkY 
l. 

t'jl". zmluve je možnévykonat' len písomne, so súhlasom obidvochzmluvných strán ako číslované dóaatky k zÁluve.

'"rffif"Ů';'"ť}jji"'.Táv{*xemp]ároc-h, zktorýchkaždázo zmluvných strán dostane po
10'3 Znrluva nadobúda Platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami auzatvára sarra dobu neurčitú.
10,4 pokial' nie je v tejto kz určené inak, spracujú sa právne vzt'ahyz nej vyplývajúcepríslušnými ustanoveniami O bcho dného zaŘornila.
10,5 Zmluvné stranY PrehlasujÚ, Že si túto zmlur,rr pred jej podpisom prečítali, žebolauzatvorená Po vzájomných rokovaniach, podlb i.h p.á";"j a stouoan"; uái", uroit.aváŽne a ztozumiteťne. Autentičnosť obsahu ,-ruiY pot vtdzujúsvojimi podpismi.
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