
ZMLUVA O ODBERE TOVARU

Predávajúci:
Obchodnč meno a sídlo firmy SLOVAKIA TREND-VEĽKOOBCHOD s.r.o.

Michalovská 62, 07301 Sobrance
Zastúpená Ing. Kristína Dubaj
ICO 46512411
DIČ 2023424964
ID DPH SK2023424964
Registrácia: 1. februára 2012, Obchodný register Okresného súdu Košice I,

oddiel: Sro, vložka č. 29170/V
Tel. číslo, mail: 0949 302 386

st.1evicegmail.com

(ďalej len dodávateľ)

Kupujúci:
Obchodné meno a sídlo firmy Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Zastúpená Mgr. Ivana Tóthová
ICO 50102419
DIČ 2120172802
ID DPH SK2 120172802
Registrácia: 1. januára 2016 zápis do ORSR
Tel. číslo, mail: 0948 073 770

socialnypodnik®kalna.eu

(ďalej len odberatef)

uzatvárajú v súlade s * 409 násl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o predaji tovaru.

I. Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je predaj tovaru dodávateFom, jeho prevzatie a zaplatenie kúpnej ceny
odberateľom v súlade so stanovenými platobnými podmienkami. Predrnet predajaje bližšie
popísaný v bode III.

H. Dodacie podmienky

2.1 Dodávateľ dodá odberateľovi tovar v mieste jeho predajne Farmár 8 Majster, Ludanská cesta
10,93401 Levice ana tomto mieste je odberateľ povinný tovar prevziat‘ vrámci otváracích hodín
predajne, tj. v pracovný deň v čase od 7.00 hod. do 17.00hod., v sobotu v čase od 8.00 hod do
12.00 hod.
Prevzatie tovaru potvrdí odberateľ dodávateľovi pri prevzatí tovaru na dodacom liste.

2.2. Odberatel‘ má za povinnost‘ písomne uviest‘ zoznarn oprávnených osöb na preberanie tovaru a
aktualizovat‘ prípadné zmeny v zozname.



III. Predmet prcdaja, kúpna cena a platba

3.1. Predrnetom predaja je tovar podľa aktuálnej ponuky spoločnosti SLOVAKIA TREND
EXPORT-IMPORT s.r.o. . Názov tovaru, množstvo prevzatého tovaru a cenu dodávatef uvedie v
dodacorn liste. Odberatef potvrdí prevzatie tovaru podpisom.

3.2. Tovar bude predávaný odberateľovi v cenách podľa aktuálnej ponuky. V kúpnej cene sú
zahrnuté aj náklady na dopravu na miesto plnenia. Aktuá]nu predajnú cenu dodávater potvrdí v
dodaconi liste.

3.3 Odberatef sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dohodnutá kúpnu cenu za dodaný tovar
a.) úhradou v hotovosti do 5 kalendárnych dní od vystavenia bloku z registračnej pokladnice.
prípadne platobnou kartou v deň vystavenia bloku z registračnej pokladnice
b.) úhradou faktúry 5° splatnosťou 14 dní od \5‘stavenia faktúry

3.4. Dodávateľ eviduje preberanie tovaru odberatefom v rámci jedného kalendárneho mesiaca
DodávateF uzavrie dodací list posledný deň daného kalendárneho mesiaca a vystaví
a. >blok z registračnej pokladnice v priebehu prvého týždňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po
prebratí tovaru.
h.) faktúru v priehehu prvého týždňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po prebratí tovaru.

3.5. Informáciu o povinnosti úhrady obdrží odberateľ od dodávateľa prostredníctvom e-maittL. sms
správy resp. te‘efonicky.

3.6. Zrnluvné strany sa dohodli na úhrade tovaru formo faktúra

IV. Ďalšie dojednania

4.1 Odberateľje povinný pri prevzatí tovaru tovar ajeho balenie starostlivo prezrieť a skontrolovat‘
tovar na prípadné vonkajšie poškodenie. Akékoľvek zjavné vady tovaru alebo balena je odberateľ
povinný uviesf dodávateľovi v dodacom liste. inak jeho právo reklarnácie týchto vád zaniká.
Odberaterje povinný potvrdiť prevzatie tovaru dodávateľovi na dodacom liste.

4.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z dodávatefa na odberateFa momentoni odovzdania
tovaru. Odberateľ nadobúda vlastnicke právo k dodanému tovaru až po úpínom zaptatení
ťakrurovanej nákupnej ceny tovaru (výhrada vlastníctva).

V. Záverečné ustanovenia

5.1. Zniluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.

5.2. Každá zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpif na základe vzájomnej dohody.
alebo jednostrannou pisomnou výpoved‘ou ktorejkoľvek zo zmluvných slrán,

5.3. Zrneny. atebo dodatky tejto zmtuvy iuusia byť vyhotovené písomnou formou.

5.4.Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch origináloch a nadobúda platnost‘ dňom podpisu oboma



stranami.

5.5 Zm[uvné strany si zm[uvu prečítali, jej obsahu porozurneti a na znak toho, že predstavuje jeli
slobodnú a vážnu vóľu byť viazant dohodnutými zmluvnými záväzkami. ju podpísali.
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