
Kúpna zmluva 

uzatvorená 

medzi: 

Predávajúci:   Názov: Gamota JR s.r.o 

Adresa: 821 02 Bratislava-Ružinov, Súmračná 3 

Poštová adresa: : Mederčská. 81, 945 01 Komárno (SK) 

IČO: 46297898    

Číslo bankového účtu: VÚB Banka, SK87 0200 0000 0029 6407 3553 

DIČ: SK2023354652 

V zastúpení: Ing. Anton Zsigo 

a 

Kupujúci:          Obchodné meno:  

                           Adresa miesta činnosti:    

                           IČO:         

                           Registrácia:                   

                           DIČ:  

                           IČ DPH:  

                           Bankové spojenie:  

                           Číslo účtu:  

                            IBAN                                 

                            Zastúpený:  

                                    

Spolu ako Stranami s nižšie uvedenou tematikou a podmienkami. 

1. Názov výrobku: Lisovaný sójový olej bez GMO 

2. Množstvo:    to (+-5 % podľa výberu Predávajúceho)  

Váženie tovaru sa vykonáva v závode Predávajúceho, Strany budú takto zistenú hmotnosť 

považovať za konečnú. 

3. Kvalita: FFA max. 1,25 %, vlhkosť max. 0,15 %, znečistenie max. 0,15 % 

4. Parita:  

5. Dátumy odovzdania tovaru: 

...... týždeň 2020  

        6. Balenie: - 

        7. Cena:           EUR/to+DPH 



8. Dátum splatnosti:  15 kalendárnych dní od odovzdania tovaru. Suma neuhradenej

pohľadávky v rámci lehoty splatnosti je max. ...............EUR 

9. Ostatné ustanovenia:

- Kontaktné osoby pre plnenia vyplývajúce zo zmluvy

zo strany Predávajúceho: Vido Dáriusz (tel. : +421 902 945 430, e-mail: vido@gamota.sk) 

zo strany Kupujúceho:                 (tel. číslo:                     e-mail:                           ) 

 V prípade nesplnenia dátumu odovzdania stanoveného v bode 5 z dôvodov na strane Kupujúceho je 

Predávajúci oprávnený za dobu omeškania vyúčtovať náklady skladovania a financovania. 

- Ak Kupujúci odstúpi od tejto zmluvy, je povinný do 15 kalendárnych dní previesť na účet

Predávajúceho 20 % hodnoty zrušenej položky.

- Dátum splatnosti znamená pripísanie protihodnoty tovaru na bankový účet Predávajúceho.

Pokiaľ sa Kupujúci dostane s platením do omeškania, Predávajúci je za dobu takéhoto

omeškania oprávnený požadovať úroky z omeškania. Výška úroku z omeškania sa stanoví

ako dvojnásobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska.

- Predávajúci pri preberaní tovaru odovzdá Kupujúcemu štítok tovaru a Kupujúci potvrdí

jeho prevzatie. Kupujúci pri preberaní vizuálne skontroluje tovar a na základe  toho

akceptuje jeho kvalitu.

- Predávajúci pri dodaní tovaru odovzdá Kupujúcemu nasledujúce doklady:

Vážny lístok, štítok, potvrdenie, že tovar neobsahuje GMO, doklad o odovzdaní tovaru.

Potvrdenie, že tovar neobsahuje GMO, sa vzťahuje na paritu EXW a DAP. 

- Kupujúci alebo jeho zástupca potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom.

- Pokiaľ spoločnosť Kupujúceho nemá sídlo na Slovensku, štatutárny zástupca Kupujúceho

na „Potvrdení o plnení“ potvrdí svojím podpisom, že tovar vyvezie z územia Slovenska a

DPH uhradí v súlade s právnymi predpismi krajiny konečného použitia. Kupujúci je povinný

do 10 dní zaslať Predávajúcemu jedno vyhotovenie CMR podpísané jeho štatutárnym

zástupcom, ktoré potvrdzuje prevzatie tovaru.

- Strany sa dohodli, že zmluvu a s ňou súvisiace oznámenia akceptujú aj vo forme e-mailu.

Takéto oznámenia je v každom prípade potrebné považovať za oznámenia pochádzajúce

od Strán.

- Strany budú sporné otázky riešiť prednostne dohodou. Strany pre spory, ktoré sa im

nepodarí vyriešiť dohodou, stanovujú podľa platného Občianskeho zákonníka Slovenskej

republiky výlučnú právomoc mestského súdu Komárno.

Strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 

Dátum:                  2020 

––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––– 
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