
 
ZMLUVA O OBCHODNÝCH A DODACÍCH PODMIENKACH 

 
 uzavretá podľa §269 ods. 2 a 3 zákona č. 513/1991 Z. z. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  zo dňa 

30.8.2019 
 
 
Predávajúci:      Velička  spol.s.r.o., 
                            Ul.Fraňa Kráľa 2064/48 
                            058 01  Poprad 
                            IČO: 36461351 
                            IČ DPH: SK 2020018319 
                            Č.ú.: d 
                            zastúpený:           - konateľka 
 
Kupujúci:          Školský Internát   
                           Karpatská 9 
                           058 01 Poprad 
                           IČO: 36166952 
                           DIČ: 2021444854 
              č.ú: 
                           zastupený:  
                                                           
                                                                                       I. 
                                                
                                                                   PREDMET  ZMLUVY 
 
     Predmetom zmluvy je dodávka čerstvých pekárenských výrobkov podľa objednávky kupujúceho. Objednávky sa  
robia 1 deň dopredu alebo sa upresňuje na tel.čísle  - . expedícia – 052/7768479, objednávky 052/7884221 najneskôr do 
15 hod.   
                                                                                    II. 
 
                                                       DODANIE TOVARU, DOPRAVA. 
 
Povinnosti predávajúceho: 
1.Dodanie tovaru zabezpečuje kupujúcemu predávajúci na svoje náklady do miesta plnenia. Pri objednávke do 4€ 
účtujeme dopravné 1,00€ za každý odber.  
2. Dokladom o splnení dodávky je potvrdenie dodacieho listu , ktorý umožňuje kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo 
k tovaru. 
3.Akosť tovaru, zloženie, balenie, označenie, musí zodpovedať platným normám a dohodnutej skladbe podľa 
objednávok.    
4.Predavajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady,ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. 
   
Povinnosti kupujúceho: 
1.Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za objednaný a prevzatý tovar v lehotách podľa článku III. tejto zmluvy. 
      
 
                                                                              III. 
 
                                                               PLATOBNÉ  PODMIENKY 
 
1. Podkladom pre platenie dodávok tovaru uskutočnených na základe objednávok je faktúra, ktorá musí 
obsahovať všetky náležitosti o účtovníctve. Faktúry sa budú vystavovať 1 x týždenne a to vždy v piatok alebo k 
poslednému dňu v mesiaci. Doba splatnosti  faktúry je 14 dní. Faktúry budú zasielané na adresu kupujúceho prípadne 
budú zaslané na prevadzku s konkretnou dodávkou objednaného tovaru k dodaciemu listu. 
 
                                                                                  IV. 
 
                                                              ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Zmluva je platná od dátumu jej podpisu a následujúci deň po jej zverejnení. Zmluva  sa uzatvára na dobu určitú do  
31.12.2022 
 
2. Zmluvu  je možné ukončiť v písomnej forme  dohodou alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je 1 mesiac.  
 
3.Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch,z ktorých každý zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 
 
 
 
 V Poprade dňa:                                                             
 
 
 
 
 
predávajúci:                                                                                              kupujúci:   


