
ZMLUVA O PODMIENKACH PREDAJA

Predávajúci : VENUS s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica
. konatel' - HUSKA Boris

IČo: 36 031 631, IC DPH : SK 2021453533
Regishácia na oR oS v Banskej Bystrici č. 5517/S
bankové spojenie: UniCredit Bank, číslo účtu: 6623880048/1 1 1 1

a

Kupujúci : Domov sociá|nych služieb
Drábsko č24.,976 53 Lom nad Rimavicou

Zastúpený: PhDr. Janka Račáková
ICO: 006323 17
bankové spojenie: Štrítna pokladnica, č. účtu: 7 000 398 364 18180

v súlade s $ 269 ods.2 a násl. Obchodného zákonnika uzatvárajú nas|edovnú zm|uvu

I.
Predmet zmluly

a) Predmetom tejto zmlury je stanovenie podmienok predaja tovaru.
b) Záv.azkom predávajúceho je dodať a závázkom kupujúceho je odobrať tovar špecifikovaný na

j ednotlilrych obj ednávkach kupujúceho.
c) Prevzatím tovaru kupujúcim od predávajúceho akýmkol'vek ziíkonom povoleným spósobom

dójde k uzatvoreniu kúpnej zmlur,y medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom bude
tovar odobratý a dohodnutá cena bude cenou, ktorú predávajúci kupujúcemu vyfakturuje a

kupujúci predávajúcemu ri adne zaplaÍi.

u.
Uzatváranie kúpnych zmlúv

a) Kupujúci na ziklade ponuky predávajúceho bude predkladať predávajúcemu objednávky na

dodávky tovaru (telefonicky, faxom prípadne písomne), ktoré sa po doručení predávajúcemu
stávajú návrhom kúpnej zmlulry v konkrétnom prípade.

b) Po vzájomnom odsúhlasení a pot!Ťdení ceny, mnoŽstva' termínu a miesta dodávky medzi
kupujúcim a predávajúcim vzniká konkrétny závázok, ktorým sú obidve strany viazané.

III.
Doprava a preberanie tovaru

a) Predávajúci zabezpeěi dopralu a doručenie tovaru do miesta vykládky rrrčenej kupujúcim
akýmkol'vek spósobom, ktoý povoťuje zákon.

b) Predávajúci hradí zahraničné a tuzemské doprar,né ů do ptevzatiatovaru kupujúcim.
c) Kupujúci, alebo ním poverená osoba, je povinný prebrať dodaný tovar od dopravcu' resp. od

predávajúceho nasledovným spósobom:
Y Yylloži tovar adekvátnym manipulačný'm prostriedkom na miesto určené kupujúcim a ktoré je

prístupné dopravnému prostriedku ktortým je toval prepravovaný.
} VyloŽí tovar podl'a poŽiadaviek predávajúceho t. j. umožní jeho ýchlu vykládku podl,a

vnútomej otgalizércie, distribúoie dodávatel'a
} Potvrdí na dodací iist dodávatel'a alebo na faktúru s príslušnými náleŽitosťami, pečiatkou a

podpisom s dátumom a presným špecifikovaním druhu a mnoŽstva tovaru podla platných



noriem prevzatie tovaru. Zároveň do uvedených dokladov uvedie prípadné poškodenie tovaru

a obalov dopravcom .

D6ležité: akékoťvek poškodenie tovaru zapríčinené dopravcom (po1ámané debne, palety,

prehodeni palety a ďalšie škody) je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu aotomto

vykonať Ápi" 
"udokladoch 

(faktúre, resp. dodacom liste). V opačnom prípade stráca nárok na

reklamačné riešenie prípadných škód.

Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím-tovaru a

potvrdením faktúry (dodacieho listu) v prevádzkovej jednotke kupujúceho (maloodberatel').

pričom za prevzatie tovaru sa povaŽuje aj jeho prevzatie osobami, ktoré konajú v mene
'kupujúceho, 

aj keď tak konajú béz osobitného poverenia. Na nríLrrrietku kupujúceho, že osoba,

którí podťa vletkých okolnoití za neho konala, nebola ním poverená, resp. splnomocnená na

úkony za neho, sa po plevzatí tovaru neprih1iada.

IV.
Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zav.ázlje dodať v kvalite zodpovedajúcej príslušným platným normám.-

rrrpujriĚi je povirrný zabezpečiť manipuláciu a uskladnenie tovaru V podmienkach

zod.póvedajícicň hygienickým piedpisom a druhu tovaru t. j. adekvátne chladenie, vetranie, atď.

v.
Reklamácie

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru si tento riadne prehliadnuť, prípadné vady je

oprrívnený up1atniť u predávajúceho bez zbýočného odkladu ihneď.

v pripade, ie tupo;.i"i ůdy tovaru nebude reklamovať v súlade s predchádzajúcim

ustanovením zanikajú kupujúcemu naroky z vád tovaru'
Predávajúci je povimý k rek1amácii kupujúceho sa písomne a1ebo ústne vyjadriť do 24 hodín od

jej obdržaniá a vykonať kontrolu oprávnenosti reklamácie ajej následné riešenie.

Vprípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný tovar riadne prevziať a zaplatiť jeho

zmluvnú cenu.
vI.

Cena a podmienkY PlatbY

Kúpna cena predmetu kúpy vychádza z aktuálnych cien tovaru predávajúceho' tj. z cien tovaru

predávajúceho v čase dodávky tovaru.
'toua. 

áoda,,y na pokladničný dokiad je kupujúci povinný uhradiť ihneď po jeho prevzatí od

prepravcu. F akttlry za doáánku tovaru sú splatné do 14 dní odo dňa r'ystavenia faktury.

Úmuaou faktúry sá rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho

alebo ich odovzdanie v hotovosti'
Ak kupujúci nezap|ati za dodávku v dohodnutom termíne splatnosti faktúry je povinný uhradiť

p."dá.\,4ú""-u úroky z omeškania vo výške O,OSYo zo zmluvnej ceny dodávky za každý deřl,

omeškania.
vII.

osobitné podmienky

V prípade zmeny registračných dokladov (Živnostenský list, výpis z obchodného registra, lCo,
orc,lČ opg ,1 sri zÁluvne strarry povinrré v zájomne sa informovať do 7 dní od zmeny.

rupu;.ici sa 2avázýe umožniť prístup určeným pracovníkom predávajúceho do priestorov

svojich objektov s cieťom sp1nenia tejto zmluvy'
v.ut,]e aňny obalov bude predávajúci poŽadovať pri každej dodávke vrátiť r,"ýmenou. Inak

budú chýbajúce obaly kupujúcemu vyfaktúrované a kupujúci je povinný spósobom akým sa

obidve zmluvné strany dohodnú.
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VIII.
Záverečné ustanovenia

Vzťaly neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami obchodného Íesp' občianskeho
zríkonníka,
Zm|lya salzaÚára od 01.10.201 1 do 30.09.2012.
Zmhxa m6že bý zmenená len písomnou formou'
Zmluva nadobúda platrrosť dňom podpisu zmluvných strán.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch ryhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie ob&ží kupujúci a
jedno r,yhotovenie predávajúci.
Zmluvné strany lyhlasujú, že zrnlulu si preěítali,porozumeli a na zrrak súlrlasu ju oprávnení
zásfupcovia zmlul,rrých strrín valstnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici

01.10.201 1

.)omov sociálnych služieb
Dráb s ko č.24
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