Kúpna zmluva č. 021/P.č. - 01/2018
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1 Predávajúci:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
1.2 Kupujúci:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:

ZOO Bratislava, príspevková organizácia
Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava
Ing. Miloslava Šavelová
00179 710
2020801728
ČSOB
25849123/7500
PERSI trade s.r.o.
Avanárska 478/2
906 38 Rohožník
Lenka Baďurová
46038540
2023200113
SK2023200113
2942002092/1100

II. Predmet zmluvy

2.1

Na základe tejto Kúpno-predajnej zmluvy uzavretej podľa Obchodného zákonníka sa kupujúci
zaväzuje odobrať vyšpecifikovaný tovar a zaplatiť dohodnutú cenu za následných
dohodnutých podmienok.

2.2

Predmetom zmluvy je zber haluziny, uvoľňovanie a zber vyvrátených a popadaných stromov
v areáli ZOO podľa pokynov zodpovedného pracovníka ZOO, sústreďovanie tejto hmoty na
skladovacie miesto v lesnej časti ZOO a jej následné štiepkovanie a odvoz:
III. Doba plnenia

3.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 20. 03. 2018 do 31.12.2018.
IV. Cena plnenia

4.1

Zmluvné strany dohodli jednotkovú cenu za 1 tonu štiepky je vo výške 4 EUR bez DPH
V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1
5.2

5.3

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že za splnenie peňažných záväzkov kupujúceho voči
predávajúcemu sa považuje pripísanie splatnej sumy na účet predávajúceho v jeho banke.
Ak vo faktúre nie je uvedené výslovne iná splatnosť pohľadávok, platí ako dohodnutá
splatnosť 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.
Faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa daňových a účtovných predpisov. V prípade, že
faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju
predávajúcemu na doplnenie. V tomto prípade sa prerušuje plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.

5.4

V prípade omeškania s platením peňažitých záväzkov sa dojednáva zmluvná penalizácia vo
výške 0,05 % z ceny za každý deň omeškania.
VI. Všeobecné dodacie podmienky

6.1

Kupujúci na vlastné náklady zabezpečí prípravu a spracovanie drevnej hmoty a jej následné
štiepkovanie na vopred dohodnutom mieste v areáli ZOO osobou plne zodpovednou za tieto
činnosti. Kupujúci podpísaním dodacieho listu potvrdzuje prebraté množstvo a kvalitu drevnej
hmoty.

6.2

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a prechod
nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho sa určuje odovzdaním tovaru
dopravcovi, ktorého si zabezpečí kupujúci.
VII. Škody, reklamácie, náhrady

7.1

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že pri akomkoľvek porušení alebo zanedbaní povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy je strana, ktorej vznikla škoda alebo jej bolo týmto znemožnené
dodržať ďalšie nadväzujúce záväzky, oprávnená od zmluvy odstúpiť.
VIII. Záverečné ustanovenia

8.1

Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

8.2

K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10
dní od doručenia návrhu dodatku druhej strany. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná
strana, ktorá ho podala.

8.3

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obch.
zákonníka, pokiaľ nie je v tejto zmluve dojednané inak.

8.4

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden
exemplár.

8.5

Táto
zmluva nadobúda
platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č.
546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ustanovením § 5a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
IX. Podpisy zmluvných strán

Dňa: 15.3.2018

________v.r._____________
predávajúci
podpis, pečiatka

__________v.r.____________
kupujúci
podpis, pečiatka

