
nÁnncovÁ rúpNA zMLUvA č. zA ll2022

ktoru podťa ust. § 269 ods.2 a § 409 a nasl. obchodného zákowtíkaé. 5l3lt99l Zb. v
platnom znení uzaweli zmluvné strany :

Predávajúci:
obchodné meno: Kinekus, §.r.o., so sídlom Rosinská cesta 13o 010 08 Žilina,zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro, vo vložke 70858/L
tČo: st 967 472,DIČ:2t2084tt7,tČ opH: sK2t20840tl7
v zastúpení, ktorej koná: Ing.Štefan Súkeník, konateť
bankové spojenie: Oberbank AG pobočkazaluaniénq banky v Slovenskej republike, ě.ú.:

62I I 0247 3 9 l 837 0, oBKLSKBAxxx
/v ďalšom texte len ,,ptedávajíci"l

a

Kupujúci:
obchodné meno: Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
so sídlom: Sv. Gorazd a 297 8 l 3, 0 1 0 08 Žilina,Slovenská republika
lČo ooa+legt DIČ: 2020689297
v zastúpení, ktorej koná: Ing. Aneta Vavríková, riaditeťka
bankové spojenie: Štátna pokladnica,
číslo úětu: 7000485214/8180,IBAN: SK7l 8180 0000 0070 0048 5214,
SWIFT: SPSRSKBA
kontaktná osoba ; Ing. Aneta Vavríková,t.é. :0905 847 335

email : dsszaeorazda@vugzilina.pk
/v ďalšom texte len,,kupujúcř'/

1.

takto:

I.
PREDMET ZrrMLaVY

Predmetom tejto zmluvy je urěenie základných podmienok predaja a kúpy tovarov
predávajúceho: podlb aktuálnej ponuky predávajúceho a služieb s tým spojených, príp. iný tovar
predávajúceho špeciťrkovaný jednotlivými objednávkami kupujúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné obohodné prípady budú medzi nimi uskutoěňované
podl'a tejto zmluvy a v súlade s Dodacím a obchodnými podmienkami ako aj reklamaěným
poriadkom predávajúceho, ktoré sú prílohou tejto zmluvy (ďalej len Dodacia a obchodné
podmienky).
irredávajúói bude kupujúcemu dodávať svoj tovar a služby s tým spojené podl'a svojich Dodacích
a obchodných podmienok, pokiať touto zmluvou nie je jej úěastníkmi dohodnutý iný postuP.

Presné určeniá predmetu plnenia /ěo do druhu a množstva a ěasu plnenia/ bude uvedené

v písomnej objednávke kupujúceho.

II.
MIESTO A SPÓSOB PLNENIA

Miestom plnenia je prevádzka predávajúceho ČAROMARKET KINEKUS Ži|ina, Kamenná 4,

010 01 Žilina.
Plnenie móže byť uskutoěnené qýmito spósobmi:
a/ osobným odLerom tovaru kupujúcim /alebo poverenej osoby/ v mieste plnenia /ods-l/,

b/ odovzdaním tovaru kupujúcemu v mieste dohodnutom medzi predávajúcim a kuPujúcim,

3.

4.

l.

2.



4,

c/ prepravnou spoloěnosťou alebo poštou.

Spolu s tovarom sa kupujúcemu odovzdáva: faktúry, dodacie listy, záruěné listy, návody a iné,
predávajúci si vyhradzuje právo úětovať prepravné abalné v prípade, ak je výška objednávky

nižšia alebo rovná sume 200,- Eur bez DPH, alebo ak sa jedná o tovar, ktorého kusová hmotnosť

prevyšuje 50 kg alebo 2x výška+2x šírka+ dížka najdlhšej strany je váčšia alebo sa rovná 3 m,

Výhrada vlastníctva: vlastnícke právo k predmetu plnenia nadobúda kupujúci až po úplnom

zaplatení kúpnej ceny predmetu plnenia. Do dňa zap|atenia kúpnej ceny zostáva predmet plnenia
vo výluěnom vlastníctve predávajúceho. Kupujúci akceptuje toto vlastnícke právo predávajúceho a

súěasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dósledkov fýkajúcich sa výhrady
vlastníckeho práva.

uI.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODNIIENKY

Rozhodujúcaje cena predávajúceho v deň dodania tovaru. S cenníkom predávajúcehoje kupujúci
oboznámený.
Kúpna cenaje splatná: 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohl'adávok znáša
dlžnik,
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou niektorého peňažného závázku voěi predávajúcemu po
dobu viac ako 10 dní sa stávajú splatnými akékolŤek peňažné závázky a predávajúcije oprávnený
zastaviť dodávky ďalšieho tovaru.
Kupujúci berie na vedomie, že omeškanie úhrady kúpnej ceny resp. jej ěasti za odobra!ý tovar
počas doby dlhšej ako 30 dní, je zo strany predávajúceho považované za porušenie kúpnej zmluvy
podstatným spósobom v zmysle ust. § 345 Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré dáva
predávajúcemu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, resp. čiastočného plnenia, ku ktorému sa
omeškanie vzťahuje. V prípade, že predávajici využije svoje právo a od kúpnej zmluvy odstúpi, je
oprávnený s ohl'adom na dojednanú výhradu vlastníctva k dodanému tovaru odobrať tento tovar
spáť a kupujúci je povinný neodkladne mu spátný odber urrtožniť a uhradiť predávajúcemu náklady
spojené so spátnýrn odberom. Pokiať nie je možný spátný odber dodaného tovaru (zničenie,
odcudzenie a pod.), kupujúcije povinný k peňažnej náhrade.

Iv.
DODACIE PODMIENKY

1. Tovar bude kuprrjúcernu dodávaný na základe jeho objednávok a následného potvrdenia zo strany
predávajúceho.
Každá objednávka bude uskutoěnená písomne alebo ústne, prípadne inou formou a musí obsahovať
urěenie množstva, druhu a d'alších znakov požadovaného tovaru.
Dodanie objednaného tovaru bude realizované:

aJ osobným odberom tovaru kupujúcim /alebo poverenej osoby/ v mieste plnenia /ods.l/,
bl odovzdaním tovaru kupujúcemu v mieste dohodnutonr medzi predávajúcim a kupujúcim,
cl prepravnou spoloěrrosťou álebo poštou.

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplateni kúpnej ceny
a kupujúci je povinný zdržať sa akYchkol'vek úkonov smerujúcich k zniěeniu, odcudzeniu alebo
poškodeniu dodaného tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby je
vlastníkom tovaru predávajúci a tovarje kupujúcemu iba zverený za účelom ďalšieho predaja.

Kupujúci preberá zodpovednosť za nebezpečenstvo a vzniknuté škody na tovare v okamihu
prevzatia tovaru od predávajúceho.
Kupujúci prelrlasuje, že osoba podpisujúca dodací list v mene kupujúceho, resp. uskutoěňujúca v
mene kupujúceho akékol'vek úkony súvisiace s touto zmluvou, je osobou oprávnenou na
uskutoěnenie tohto úkonu. V prípade, že osoba, ktorá dodací list podpísala, resp. uskutoěnila v
mene kupujúceho akékolVek úkony na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, nebola k
takémuto úkonu oprávnená, kupujúci nesie zodpovednosť za škodu, ktorá tym vzrrikla
predávajúcemu. Za t}rnto úěelom kupujúci pre§ne určí osobu (osoby), ktorá bude podpisovať
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v mene kupujúceho jednotlivé dodacie listy, preberať od predávajúceho tovar, resp, robiť

akékol'vek úkony na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Zmluvné strany sa dohodli, Že

predávajúci je oprávnený viesť zo7f,:ram osób a ich identiťrkaěných údajov, ktoré budú

uskutoěňovať v mene kupujúceho uvedené úkony. Za aktuálnosť údajov tohto zoznamu, ako aj

prípadnú škodu spósobenú neaktuálnosťou alebo neúplnosťou údajov y zozrrame zodpovedá
kupujúci.

7. Dodacie podmienky, odovzdanie aprevzatie predmetu plnenia, zodpovednosť azáruka, záruéné
prehliadky, právazo zodpovednosti za vady ana náhradu škody, atď. sa okrem platných právnych
predpisov riadia: Dodacími a obchodnými podmienkami predávajúceho, jeho reklamačným
poriadkom a záruěnými podmienkami.

8. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s Dodacími a obchodnými
podmienkami predávajúceho, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.

v.
ZMLUVNÉ POKUTY

1. Pokiať sa kupujúci dostane do omeškania s platením zálohovej alebo koneěnej faktúry, má
predávajúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25Yo zdlžnej sumy za každý laj
zaéatyl deň omeškania s platením faktúry. Takto dohodnutá zmluvná pokuta nemá charakter

náhrady škody v zmysle Obchodného zákonníka, ale predstavuje prostriedok záruky na dodržanie
dohodnutej lehoty splatnosti,

2, Zm|uvné strany vyhlasujú, že tu dohodnutú zmluvnú pokutu považujú za primerunú okolnostiam
a obchodným zvyklostiam, ako aj to, že zmluvná pokuta nie je dohodnutá v rozpofe s dobrými
mravmi.

vI.
DOBA TRVANIA ZMLUVY

1. Táto zmluva sauzatvára s úěinnosťou odo dňa jej obojstranného podpísania na dobu:

al neurčitu,
bl urěitu: do28.02.2023

2. Platrrosť a účinnosť zmluvy koněí:
al uplynutím dohodnutej doby /ak je táto zmluvnými stranami dohodnutrá/,

bl dohodou zmluvných strán,
cl písomnou výpovedbu, priěom sa dojednáva 3-mesaěná qýpovedná lehota, ktorá zaěne plynúť

prťm dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doruěení aýpovede druhej zmluvnej
straneo

dl okamži!ým odstúpením od zmluvy predávajúcim - pre prípad závažného alebo opakovaného
porušenia zmluvných ěi zákonných povinností kupujúcim.

vII.
zÁvBnrčNÉ usTANovENIA

Táto zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť dňom jej obojstranného podpísania.
Zmluvu je možné zmenť, zrušiť alebo doplniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán ato

v písomnej forme.
V neupravených oázkach platia pre právny vďah založený touto zmluvou prísluŠné

ustanovenia všeobecne záváznýchprávnych predpisov, predovšet§ým obchodného zákonníka.
Kogentné ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov SR nie sú touto anluvou

dotknuté.
Kďždá zo zmluvných shán zodpovedá druhej zmluvnej strane za škody, ktoré jej spósobí

porušením svojich povinností a to v rozsahu stanovenom všeobecne záváznými právnymi predpismi,

obsahom zmluvného závázku a Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho.



Táto zmluva sa vzťahuje na predaj na :územi SR. Pokial' by kupujúci mal záujem zrealizovať

zahraniéný predaj predmetu plnenia, je oprávnený tak urobiť len s predchádzajúcim súhlasom

predávajúceho.
Úěastníci zmluvy vyhlasujú, že sú spósobilí k právnym úkonom, že svoje zmluvné prejavy

urobili slobodne, vážne aurěite, ako aj to, že ich zmluvnávolhosť nebola obmedzená a že svoj právny

úkon neurobili v tiesni alebo zanápadne neýhodných podmienok.
Zmluvné strany sa tiež dohodli na tom, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych

vďahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o

platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie miestne príslušného všeobecného
súdu podl'a ustanovení Civilného sporového poriadku.

Úěastníci zmluvy tiež vyhlasuj ú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy, že

mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky a ani ďalšie návrhy na doplnenie. Na znak toho
zmluvu podpisujú.

Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach rovnakej platnosti a záváznosti, a to po lx pre každú
zmluvnú stranu.

Zmluvabola jej úěastníkmi preěítaná, schválená a podpísaná.
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