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KÚPNA Z M L U V A 
uzavretá podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany: 

Predávajúci: S A L I M S K s.r.o., Osloboditeľov 1, 038 53 Turany, 
IČO: 44982259, D R Č : SK2022898262 
zastúpená Mart inom Slaninákom, š tatutárnym zás tupcom. 
Bankové spojenie : Tatra banka Martin, č. účtu: 2623027997/1100 
Podnikateľ j e zapísaný v Obchod, registri krajského súdu Žil ina odd. Sr. 
Vložka c : 51917/L 
E-mail: salim(5jsalim.sk 
Telefón: 043 42 398 55, 41 335 66 

Kupujúci: #m*iito+' ŠK0L» S /W7**4*VU 
IČO: ôŕé'OS'ŕ-T-O , D R Č : S K , , 

zastúpená //o/-. //Oť/tp- Cč^V-Pčol"? 
Bankové spojenie : l'L& a - g. , č. účtu: 5? 3d2^ 
Podnikateľ je zapísaný v 
E-mail: hájcäccj'ynas 3<f ô čPcrhuziŕ. c#rn 
Telefón: 2?ô 5ZGd 

2. Predmet zmluvy 
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať Kupujúcemu tovar v rámci svojho pravidelného rozvozného plánu. 
Predávajúci sa ďalej zaväzuje, že dodá Kupujúcemu tovar v cenách a sortimente podľa svojej aktuálnej ponuky. 
Dodaný tovar zodpovedá platným normám a je označený v zmysle zákona o potravinách a zákona o štátnom jazyku. 

3. Dodacie podmienky 
Kupujúci je povinný nahlásiť Predávajúcemu svoju objednávku včas faxom, elektronickou poštou alebo telefonicky - min. 2 dni pred 
požadovaným termínom dodania tovaru. 
Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru v dohodnutom termíne a v sídle Kupujúceho. 
Za doklad potrebný na prevzatie tovaru a splnenie zmluvy sa považuje dodací list potvrdený zodpovedným pracovníkom Kupujúceho. Potvrdenie 
dodacieho listu Kupujúcim je zároveň súhlasom s prevzatým množstvom, sortimentom a cenami tak, ako sú uvedené na dodacom liste. 
Na základe tohto dodacieho listu Predávajúci vystaví Kupujúcemu faktúru. 

4. Platobné podmienky 
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť sumu uvedenú na faktúre najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti na účet Predávajúceho. Splatnosť faktúry je 7 
dní. V prípade omeškania úhrady účtuje Predávajúci Kupujúcemu penále 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania až do úplného 
uhradenia faktúry. 
Nezaplatenie dvoch faktúr v lehote splatnosti Kupujúcim sa považuje za vážne porušenie tejto zmluvy a zakladá Predávajúcemu právo na 
okamžité odstúpenie od zmluvy. 

5. Kvalita tovaru 
Predávajúci preberá záruku za kvalitu dodávaného tovaru počas celej doby trvanlivosti uvedenej na obale výrobku len pod podmienkou, že 
Kupujúci dodržal podmienky skladovania uvedené na obale výrobku počas celej doby od dátumu prevzatia tovaru až do dátumu uplatnenia 
reklamácie. 

6. Reklamácie 
Prípadné reklamácie čo do množstva je Kupujúci oprávnený uplatniť u Predávajúceho len pri prevzatí tovaru. Reklamácie týkajúce sa kvality si 
môže uplatniť najneskôr do 7 dní od prevzatia tovaru. V prípade oprávnenosti reklamácie zabezpečí Predávajúci fyzickú alebo finančnú náhradu 
nekvalitného alebo chýbajúceho tovaru najneskôr pri najbližšej nasledujúcej dodávke tovaru Kupujúcemu. 

7. Ostatné uiednania 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len písomnou formou 

a potvrdené obidvomi stranami. 
Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená dohodou alebo okamžitým vypovedaním v prípade vážneho porušenia tejto zmluvy ktoroukoľvek zo 

strán. 
Pri riešení ďalších otázok, neupravených touto zmluvou, sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi stranami. 




