
DODÁVATEĽSKO - ODBERATEĽSKÁ ZMLUVA 
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník) 

                                                                           
 

Zmluvné strany 
 
Odberateľ
/kupujúci/                               T.Vansovej č.2, 955 01  Topoľčany 

:                              Stredná odborná škola obchodu a služieb 

 
Zastúpená :                             Mgr.Milan Naňo – riaditeľ 
 
IČO:                                       00893480 
DIČ:                                        2020419665 
 
Bankové spojenie:               Štátna pokladnica 
                                               7000308066/8180,  7000308402/8180 
 
 
 

Dodávateľ

/predávajúci/                               Krušovská 2091, 955 01  Topoľčany  

:                                  Stredná odborná škola potravinárska 

 
Zastúpená :                            PaedDr.Milan Ašverus  - riaditeľ 

IČO:                                      17054249 

DIČ:                                      2021234787 

Bankové spojenie:                Štátna pokladnica,   

                                              7000305471/8180 

 
I. 

 

Predmet zmluvy 
Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodávať cukrárenské a pekárenské 

výrobky   / okrem školských prázdnin/. Množstvo a sortiment zo strany kupujúceho  bude 
upresňovaný podľa jeho požiadaviek prevažne pre potreby zabezpečovania akcií v rámci 
podnikateľskej činnosti.  
 

                                                                          II. 
                                                              Uskutočnenie dodávky       
          Tovar bude predávajúcim dodávaný na základe objednávok, ktoré sa robia : 

- na objednávkových listoch /resp.dodacích listoch/ vždy na nasledujúci deň 
- telefonicky 
- prípadné zmeny telefonicky do 7,00 hod. 

 
       Tovar bude predávajúcim dodaný na určenom mieste a v stanovenom čase do  zariade-  
     denia kupujúceho. Miesto musí byť prístupné a osvetlené. Kupujúci potvrdí prevzatie tova- 
     ru razítkom a podpisom na dodacom liste. 
                                                                 



                                                                      III. 
                                                   Cena, fakturácia, platenie  
           Cena výrobku s DPH je uvedená na dodacom liste. Predávajúci vyfakturuje tovar  v ce- 
     nách  uvedených na dodacích listoch zbernou faktúrou po ukončení mesiaca. Faktúry budú  
     uhradené  z účtu kupujúceho na účet predávajúceho v lehote splatnosti 10 dní.  
      Pri nezaplatení faktúry možno účtovať úrok z omeškania z dĺžnej čiastky za každý deň 
     omeškania vo výške 0,05%.  Prípadné nezaplatenie faktúry či úroku z omeškania je dôvo-  
     dom  k zastaveniu dodávok tovaru až do vyrovnania dlhu. 
 
 
                                                                   IV. 
                                             Zodpovednosť za chyby, reklamácie                                                  
          Predávajúci ručí za akosť výrobkov v súlade s príslušnými normami akosti za podmie-  
     nok, že kupujúci dodržal stanovené podmienky skladovania, ktoré sú pre tento druh výrob- 
     ku  predpísané. Zjavné chyby je kupujúci povinný reklamovať ihneď pri preberaní tovaru, 
     maximálne do 24 hodín.  
 
                                                                  V. 
                                                      Účinnosť  zmluvy 
         Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
         Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom  
     prístupe informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluv- 
     nými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle odberateľa. 
 
          Uzatvára sa na dobu neurčitú. 
 
         Zmluvu možno vypovedať písomne v trojmesačnej lehote, pričom výpovedná zmluva  
     začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po doručení výpovede zmluvy.   
 
 
                                                                    VI.  
                                                    Záverečné ustanovenia           
        Zmluvné podmienky, ktoré nie sú upresnené v tejto zmluve,  sa musia riadiť príslušnými  
    ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
 
       Zmluva je vyhotovaná v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.  
 
 
 
V Topoľčanoch 4.1.2016 
 
 
Kupujúci:                                                                                Predávajúci: 
 
 
 
........................................                                                       ...........................................   
   Mgr. Naňo Milan                                                                    PaedDr.Milan Ašverus      
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