
 

KÚPNA ZMLUVA - ŠKOLSKÉ OVOCIE 
na dodávku ovocia , zeleniny a výrobkov z nich 

I. Zmluvné strany 

Predávajúci : EMATRADE s.r.o 
Krosnianska 79 
040 22 Košice 
IČO: 46954767 
DIČ: SK2023670495 
Bankové spojenie: Tatra Banka 
Číslo účtu: 2920894085/1100 
V zastúpení: Erik Leško- konateľ 
Tel: 0907918612 
e-mail:erik.lesko@netkosice.sk 

objednavkv@ematrade.sk 

Kupujúci:

f(f€>
Názov:   Obec Kysak 
So sídlom: Kysak 146 
IČO:  00324400 
Zastúpená/ý:        Ľubomír Krajňák 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: o G OoJ 
Telefón: &-2C 
e-mail:    ,  / , T. ~ 

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú dodávky - 100% šťavy 
- Ovocie a zelenina 
- Ovocné pyré 

III. Množstvo dodávky 

a) Účastníci zmluvy sa dohodli, že množstvo dodávaného predmetu zmluvy sa bude riadiť počtom
prihlásených žiakov/detí odberateľa a počtom porcií na 1 žiaka/dieťa odberateľa v danom mesiaci.
Pričom maximálny odber na týždeň je lks čerstvého ovocia a lks spracovaného ovocia. Minimálny
odber na jedného žiaka/dieťa bude 1 porcia mesačne. Pomer medzi čerstvým ovocím a zeleninou
a spracovaným ovocím a zeleninou je určený v súlade s platnými právnymi predpismi pre daný
školský rok. 

IV. Cenove a platobne podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je určená v súlade s aktuálne platnými právnymi 
predpismi pre daný školský rok. Ceny sú uvádzané v €, vrátane DPH a dopravy na miesto 
určenia kupujúcim. 



  

b) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní od vystavenia faktúry. Forma platobného 
styku je prevodným príkazom na účet predávajúceho. 

V. Obchodné podmienky 

Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v súlade so zákonom o potravinách a potravinovým 
kódexom SR v deklarovanej kvalite. Dodávky zabezpečí predávajúci vlastnou dopravou na miesto 
určenia požadované kupujúcim. 
Prípadne reklamácie budú riešené vždy dohodou oboch zmluvných strán. 
Zjavné chyby je povinný kupujúci reklamovať pri preberaní tovaru, skryté chyby je možné 
reklamovať v dobách spotreby uvedených na obale. 
Kupujúci sa zaväzuje pri preberaní tovaru potvrdiť priložený dodací list. 

VI. Záverečné ustanovenia

a) Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. 
b) Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.06.2020 
c) Zmluvné strany sa dohodli na prolongácii tejto zmluvy pre nasledujúce školské roky po jej 

podpísaní, pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana najneskôr 3 mesiace pred ukončením jej platnosti
neoznámi písomne druhej strane, že platnosť zmluvy končí posledným dňom príslušného
školského roku. 

d) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle školy alebo jej zriaďovateľa. 

e) Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť všetky písomnosti patriace k zmluve ako je napr. čestné vyhlásenie
školy pre daný školský rok a taktiež hlásenia o spotrebe ovocia zeleniny a výrobkov z nich ,ktoré
vypracuje dodávateľ na základe mesačných faktúr. 

f) Zmluvné strany môžu zmeniť obsah tejto zmluvy po dohode a podpísaní dodatkov k zmluve. 
g) Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu že si ju prečítali jej obsahu
porozumeli, dobrovoľne a bez nátlaku uzatvárajú túto zmluvu a svojím podpisom potvrdzujú. 

2 6. SEP 2019 
Dňa:  .........................  

> E MAT RAD E 
Krosnianska 79, &: 

  

Košice
 

Predávajúci:

*95/^

OBEC KYSAK ®
Obecný úrad, 044 81 Kysak
IČO: 00324400 DIČ: 2021244641 
tel- 055/ 7290591 fax: 055/ 6991422 

o-nwP kywUiaxyj »*« ***

Kupujúci:


