
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená 
v zmysle ustanovení paragrafu 269 odstavca 2 a 1 Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel medzi 

Predávajúci: 

V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Coop Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 
U l . A . Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza 
Ing. Madajová Janka, podpredsedníčka družstva 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
371974963/0900 
169005 
2020466668 
SK2020466668 

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Dr., Vložka číslo 12l/R 

Kupujúci: Školská jedáleň pri ZŠ 
Školská 192/8, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom 

V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 44336382/0200 
IČO: 36126721 
DIČ: 
IČ DPH: 
Obchodný register: 

I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy sú dodávky tovaru v predajných cenách s DPH Coop Jednoty SD na 
základe objednávky v prevádzke predávajúceho v sortimente tovarových skupín: 
Mlieko a mliečne výrobky, chlieb a pekárenské výrobky, mäso a mäsové výrobky, tuky 
a oleje, hydina a výrobky z nej, rybacie výrobky, vajcia, maslo, strukoviny, múky, cukor, 
paštéty a hotové jedlá, ovocie, zelenina, nealko nápoje, čistiace prostriedky. Ostatné 
potraviny. 

II. 
Platobné podmienky 

Predávajúci zašle kupujúcemu daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou musí byť dodací list 
potvrdený príjemcom tovaru. 
Faktúra bude vystavená dva - tri krát za mesiac v predajných cenách, platných v termíne 
odobratia tovaru u denných odberateľov. U jednorázových odberateľov do 5 dní od odobratia 
tovaru. Splatnosť faktúry je 14 dní. 

III. 
Sankcie 

V prípade neuhradenia faktúry v termíne má právo predávajúci vyúčtovať úrok z omeškania 
vo výške 0,05 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti. 



Ostatné ustanovenia 

a) V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti si predávajúci vyhradzuje právo 
na tento postup: 

- okamžite odstúpiť od zmluvy a pozastaviť dodávky v prípade omeškania 
úhrady faktúr, 

- odovzdať pohľadávku na vymáhanie komerčnému právnikovi. 
b) Odobratý tovar zostáva až do zaplatenia majetkom Coop Jednoty Prievidza SD. 
c) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012 a je platná do 31.12.2012. 

d) Táto zmluva je vystavená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jeden. 

V Prievidzi, dňa 31.12.2011 

Predávajúci: Kupujúci: 


