KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. V znení
neskorších predpisov
Predávajúcim:
V zastúpení:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu / kód:
IBAN:

Sebastian Jurča
Sebastián Jurča, majiteľ
Gen. Svobodu 766/7, 958 01 Partizánske
46 403 094
1084299997
SK1084299997

a

Kupujúcim:
V zastúpení:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu / kód:

Obec Pravenec, ŠJ pri MŠ
Ing. Róbert Mikulášik
972 16 Pravenec
00 318 434
2021162803

za týchto podmienok:

I.

Predmetom tejto zmluvy je stanovenie práv a záväzkov oboch strán v procese dodávky a odberu
tovaru od dodávateľa.
Dodávateľovi touto zmluvou vzniká záväzok na základe objednávky odberateľa dodať
odberateľovi v dohodnutom termíne objednaný tovar a na druhej strane odberateľovi vzniká
záväzok za dodaný tovar uhradiť dohodnutú cenu podľa dodacích listov.
II.
Dodávateľ sa pre plnenie predmetu tejto zmluvy zaväzuje:
-akceptovať objednávku odberateľa do 24 hodín pred termínom odobratia tovaru
-podľa objemu tovaru dodať tovar do sídla odberateľa v objednanom množstve v deň, ktorý bol
zmluvnými stranami dohodnutý
-zaslať dodací list s vyznačením množstva a ceny
-znášať záruku za akosť dodaného tovaru podľa dátumu spotreby
-svojím prístupom vytvárať predpoklady pre plynulé plnenie predmetu zmluvy

Odberateľ sa pre plnenie predmetu tejto zmluvy zaväzuje:
-objednávať tovar najmenej deň vopred pred termínom dodávky
-prevziať dodaný tovar osobne podľa objednávky a potvrdiť jeho prevzatie podpisom na dodacom
liste
-v dohodnutých lehotách uhradiť odplatu za dodaný tovar
-svojím prístupom vytvárať predpoklady pre plynulé plnenie predmetu zmluvy
III.
Cena za tovar je stanovená podľa zákona č. 18/1990 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a zároveň je stanovená dohodou zmluvných strán.
Predávajúci je platcom DPH, z tohto dôvodu bude v cene za tovar zohľadnená DPH v súlade so
zákonom č.222/2004 Z.z.
Zmluvné strany si dohodli ako termín splatnosti faktúr za dodaný tovar 7 dní odo dňa doručenia
faktúry odberateľovi.
V prípade omeškania úhrady kúpnej ceny má dodávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1%
z dlžnej čiastky za každý deň.
Ak odberateľ neuhradí v prospech dodávateľa dve po sebe nasledujúce faktúry, je dodávateľ
oprávnený odstúpiť jednostranne od zmluvy bez ohľadu na dôsledky spôsobené týmto krokom voči
odberateľovi.
IV.
Táto zmluva sa uzatvára od 02.01.2017 na dobu neurčitú.
Zmluvné strany si pre potreby zmluvy dohodli výpovednú lehotu v trvaní jedného mesiaca, pričom
táto začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej strane.
Platnosť tejto zmluvy možno ukončiť vzájomnou dohodou k vopred stanovenému dátumu.
V.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Akékoľvek zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom oboch strán, a to
formou písomného dodatku.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo strán obdrží jeden rovnopis.
Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, právne vzťahy z tejto zmluvy vzniknuté sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

