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RSmcovS kfpna zmluva
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UM, spol s r.o.

odberate(dalej len,,kupujrici")

Sadovi 520

Robotnicka 56

0l

905

Senica

Zapisand v OR Okresn6ho srldu TT, odd. Sro,

rrttttrtrr

Zdkladnd Skola

doddvatef(dalej len,,preddvajrici")

905

i.

') r-,-,
5su

0l

Senica

vl.i.272lf

f,oi3!8277os
teo: :+rorgrg

Dte:2027077696

Di|e:2020377tt7

IEDPH: SK

teopH: sKzo2o377tr7

dislo ridtu: SK72 5600 0000 0092 1456 5008

eislo riitu: SK26 0900 0000 0000 3726 44!3
v zastipeni

:

Tel: 0905 62L 996, +421 657 43 80
e-mail: riaditelka@zs3senica.sk

lng. Vladimir Minx - konatef

lng. [ubom[r Urban - konatel

el. t.
Predmet zmluvy

1. Predmetom

tejto zmluvy je urienie ziikladn'ich podmienok predaja a kripy tovaru zo sortimentu pred6vajfceho

t'fm spojen'ich. Zmluvn6 strany
podfa tejto zmluvy.

sluiieb

s

sa

a

dohodli, ie vzdjomn6 obchodn6 pripady budi medzi nimi uskutoifiovan6

et. u.
Dodacie podmienky

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Tovar bude kupujricemu doddvan'f na zdklade jeho objedn6vok a n6sledn6ho potvrdenia zo strany preddvajdceho.
Kaidit objedndvka bude uskutodnend pisomne, fistne, e-mailom pripadne inou formou a musi obsahovaf urdenie

mnoistva, druhu a dalSich znakov poiadovan6ho tovaru.
Prediivajdci potvrdi kupujrlcemu objedniivku pridom objedn6vka kupujriceho potvrden6 predSvajricim je pre obidve
zmluvn6 strany z5vdznd. PreddvajIci si vyhradzuje prSvo neakceptovat objedndvku kupujriceho a nedodat mu tovar
bez udania d6vodu.
Kupujricije povinn'i objednan'i tovar prevziaf do 10 dniod oznSmenia splnenia ziivdznej objedndvky pred6vajricim.
Ozndmenie o pripraveni zdvSznej objedndvky k odberu preddvajdci uskutodni telefonicky alebo pisomne. Po
uplynuti 10 dni odo dfia, ked bol kupujrici povinnf tovar prevziat, je prediivajfci oprdvnen'i odsttipi{ od ktipnej
zmluvy. Ak kupujrici neprevezme tovar v lehote a predSvajdci odstripi od zmluvy, pred6vajrici zapodita k[pnu cenu v
celej v'i5ke na zmluvn( pokutu, ktorri je kupujtlci povinn;i zaplatif preddvajrlcemu.
Dodanie predmetu objedndvky bude realizovan6 :
a. Osobn'im odberom tovaru kupujricim v prevddzke preddvajIceho,
b. Odovzdanim tovaru kupujricemu v mieste dohodnutom medzi preddvajrlcim a kupujricim.
Vlastnicke prdvo k dodan6mu tovaru prechddza na kupujdceho aZ po tiplnom zaplatenf kilpnej ceny a kupujtici je
povinnri zdriaf sa ahichkotvek rikonov smerujricich k znideniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo po5kodeniu dodan6ho
tovaru ai do momentu ripln6ho zaplatenia kripnej ceny. Do tejto doby je vlastnikom tovaru prediivajdci a tovar je
kupuj{cemu iba zverenri. Podas zverenia tovaru kupujrici nem6Ze tovar uiivat', spracovat, uhradif s nim svoje dlhy di
zitvAzky, zataiit ho prSvom tretej osoby, inak s nim nakladaf alebo tovar dalej scudzit v prospech tretej osoby a to
ani v rdmci svojho bein6ho podnikania. Kupujrici akceptuje tento sp6sob nadobudnutia vlastnickeho prdva k tovaru
a sddasne vyhlasuje, ie sije vedom'i vietk'fch prdvnych d6sledkov t'fkajrlcich sa uihrady vlastnickeho prdva.
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Nebezpedenstvo Skody

na tovare prechiidza na kupujriceho okamihom jeho odovzdania, resp.

odoslania

kupujicemu.

8.

Kupujrici prehlasuje, ie osoba podpisujrica dodaci list v mene kupujriceho, resp. uskutodfiujrlca v mene kupujdceho
ak6kolvek dkony srivisiace s touto zmluvou, je osobou oprdvnenou na uskutodnenie tohto rikonu. V pripade, ie
osoba, ktor5 dodaci list podpfsala, resp. uskutoinila v mene kupujriceho ak6kolvek rlkony na zdklade tejto zmluvy,
nebola k tak6muto rlkonu opr5vnen5, kupujrici nesie zodpovednost' za 5kodu, ktorii trim vznikla predSvajricemu. Za
t'imto idelom kupujrici presne urdi osobu (osoby), ktoril bude podpisovaf v mene kupujriceho dodacie listy, preberat'
od prediivajriceho tovar, resp. robif ak6kolvek rikony na zSklade tejto zmluvy alebo v srlvislosti s fiou. Zmluvn6 strany
sa dohodli, ie prediivajrici je oprSvnenri viest zoznam os6b a ich identifikadn'ich fdajov, ktor6 budd uskutodriovaf
v mene kupuj0ceho uveden6 rikony. Za aktu6lnost' ridajov tohto zoznamu, ako aj pripadnri ikodu sp6sobenri
neaktu6lnosfou alebo nedplnostou ridajov v zozname zodpoved5 kupujtici.

et.llt.
Kfpna cena a platobn6 podmienky

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Kupujtici sa zavdzuje zaplatif prediivajrlcemu za dodanf tovar vyridtovanri faktrirou dohodnutri kripnu cenu v lehote
splatnosti: ...... dni. (uveden'i diitum splatnosti na faktrlre).
Maxim6lny das otvoren6ho dodacieho listu nesmie prekrodif 60 dni. Po prekroieni maximiilnej doby otvorenia
dodacieho listu bude automaticky vystavend faktrlra.
Ziikaznicky kredit sa vzdjomnou dohodou stanovuje na hodnotu 1 000,00 € vr6tane DPH, slovom: jedentisic EUR.
V pripade, ie kupujtici neuhradi riadne a vdas kripnu cenu alebo jej iasf za k[penri tovar, pripadne inri zSvdzok voii
preddvajricemu vzniknutri v srlvislosti s touto zmluvou, m5 priivo prediivajtici prdvo na Irok z omeSkania vo rniSke
0,OST,z dlinej sumy zakaidti (aj zadat'f) defi omeikania.
Zmluvn6 strany sa dohodli na tom, ie vSetky n6klady sivisiace s vym5hanim pohlad6vok zn55a dlinik.
V pripade omeSkania kupujIceho s f hradou niektor6ho peiaZn6ho zdviizku voii pred6vajricemu po dobu viac ako
1.5 dni sa st6vajd splatn'imi ak6kolvek peiain6 zildzky a prediivajricije oprdvnenri zastavif doddvky dalSieho tovaru
bez udania d6vodu.
Kupujrici berie na vedomie, ie ome5kanie rihrady k[pnej ceny resp. jej dasti za odobratf tovar podas doby dlh5ej ako
30 dni, je zo strany preddvajfceho povaiovan6 za poruienie kripnej zmluvy podstatnrim sp6sobom v zmysle ust.
$345 Obchodn6ho zdkonnika v platnom zneni, ktor6 diiva prediivajdcemu pr6vo odsttipif od krlpnej zmluvy, resp.
iiastoin6ho plnenia, ku ktor6mu sa ome5kanie vzfahuje. V pripade, ie prediivajrici vyuiije svoje pr6vo a od krlpnej
zmluvy odsttipi, je opriivnenf s ohladom na dojednanri v'ihradu vlastnictva k dodan6mu tovaru odobrat' tento tovar
spaf a kupujrici je povinnri neodkladne mu spiitnri odber umoinif a uhradif preddvajricemu niiklady spojen6 so
spdtntfm odberom. Pokial nie je moZn'f spdtn'i odber dodan6ho tovaru (znidenie, odcudzenie a pod.), kupujrici je
povinnf pristripit' k periainej ndhrade.

el. rv.
Zodpovednost' za vady tovaru

1.
2.
3.

4.

Preddvajrici zodpovedd za pripadn6 vady tovaru dodan6ho kupujricemu v sflade s prisluSn'imi ustanoveniami
Obchodn6ho zdkonnika.
Ziavne vady tovaru je kupujrici povinnri uplatnif u preddvaj(ceho okamiite pri preberani tovaru.
Kupujtici je povinnf s nSleiitou pozornostou kaidrl dodiivku prezrief a o pripadnrich nedostatkoch v mnoistve alebo
druhu tovaru alebo o pripadn'fch viditelnfch po5kodeniach tovaru vyhotovif pisomn'i z6pis, ktorri musi byf
potvrdenri aj dopravcom a bezodkladne informovaf preddvajriceho.
Ak6kolvek ndroky kupujiceho z v6d, uplatnen6 po dodani tovaru, vypl'ivajrice z neodborn6ho spracovania tovaru,
neodborn6ho skladovania, neodbornej montdie a pod. srl vyhiden6.

er. tv.
Zdverein6 ustanovenia

1.
2.

Tdto zmluva nadobrida platnost a ridinnosf dfiom podpisania zmluvnrimi stranami a uzatvdra sa na dobu neurditrj.
T6to zmluva zanik6 :
a. dohodou zmluvnrich str6n,
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b. písomnou výpoveďou doručenou druhej strane pričom výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť
prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
strane,
c. okamžitým odstúpením od zmluvy predávajúcimi - pre prípad závažného alebo opakovaného porušenia
zmluvných či zákonných povinností kupujúceho.
3. Podpísaním tejto zmluvy strácajú platnosť všetky doterajšie rámcové zmluvy.
4. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých
na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy,
budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, IČO: 37 814 681 (ďalej len „rozhodcovský súd") jedným
rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Rozhodca ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd.
Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli možnosti súdu
v zmysle§ 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z., o rozhodcovskom konaní.
S. Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude doručovať v zmysle tejto
zmluvy ako aj po skončení tejto zmluvy jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované osobne alebo
prostredníctvom pošty doporučene na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy pričom zásielka
(písomnosť) sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom - zmluvnou stranou, dňom, kedy zmluvná
strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku prevziať, alebo dňom, kedy pošta vráti
doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadanú v odbernej lehote alebo s oznámením adresát
neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú.
6. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať výlučne písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými
stranami.
7. Dole podpísaný kupujúci vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok, že uspokojí predávajúceho, čo potvrdzuje
svojím podpisom.
8. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie
bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu
účelu nahradzovaného ustanovenia. Neplatnosť ustanovenia zmluvy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto
zmluvy, pričom táto zmluva sa bude vykladať tak ako keby v nej nebolo neplatné ustanovenie nikdy obsiahnuté.
9. Kupujúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že nie je v úpadku (resp. nie je platobne neschopný ani predÍžený) a že
financovanie zaplatenia kúpnych cien má v celom rozsahu zabezpečené. Ďalej tiež vyhlasuje, že má dostatočné
finančné prostriedky na úhradu svojich eventuálnych záväzkov v zmysle tejto zmluvy a že v rámci svojho vlastníctva
disponuje dostatočným majetkom alebo inými možnosťami na úhradu svojich eventuálnych záväzkov. Kupujúci berie
na vedomie, že pravdivosť jeho vyhlásenia uvedeného v tomto odseku je na strane predávajúceho skutočnosťou
rozhodujúcou pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane na prípadných odkazov na právne normy
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. Účastníci zmluvy, vrátane dolu podpísaného štatutárneho zástupcu
kupujúceho /konateľ/ potvrdzujú, že zmluva bola dojednaná individuálne a že je výsledkom vzájomného rokovania.
12. Zmluvné strany- predávajúci, kupujúci a konateľ vyhlasujú, že si si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by imi bránili platne
uzavrieť túto zmluvu.
13. Táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, žiaden z účastníkov je neuzavrel v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok a žiaden z účastníkov nekonal v omyle.
14. Vzťahy medzi účastníkmi tejto zmluvy z nej vyplývajúce a v dohode neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

ladná škola, Sadová 620, Senica
Ing. Svetlana Chábelová, riaditeľka školy

Bytservis-UM, spol. s r.o.

Ing. Ľubomír Urban
Ing. Vlaldimír Minx
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