KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Predávajúci:

Ľudmila Bukovská – Nákup a predaj
So sídlom: 919 04 Lošonec 136
IČO: 35173271 DIČ: 1034609543
Bankové spojenie: VÚB Smolenice
Číslo účtu: IBAN SK25 0200 0000 0024 0162 7153

Kupujúci:

OBEC LOŠONEC
So sídlom: 919 04 Lošonec 62
Zastúpená: Mgr. Jurajom Rábarom – starostom obce
IČO: 00682292
DIČ: 2021147733
Bankové spojenie: VÚB Smolenice
Číslo účtu: IBAN SK69 0200 0000 0023 9417 3754

1. Predmetom tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho potravinárskym tovarom pre
Školskú jedáleň pri MŠ Lošonec.
2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa
upravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy na základe objednávky
v bezchybnom stave, v požadovanom množstve a kvalite, čo kupujúci potvrdí
podpísaním dodacieho listu.
4. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný predmet zmluvy a zaplatiť predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu.
5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania
obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
na webovej stránke obce.
6. Zmluvné strany môžu jednostranným právnym úkonom vypovedať túto zmluvu.
Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po písomnom doručení výpovede druhej strane.
7. Objednávku doručí kupujúci predávajúcemu osobne, telefonicky, e-mailom alebo
iným vhodným spôsobom aspoň jeden deň vopred.
8. V prípade, ak predávajúci po akceptácií objednávky zistí, že z objektívnych dôvodov ju
nemôže splniť riadne a včas, je povinný bezodkladne vhodným spôsobom o tom
informovať kupujúceho.
9. Vedúca školskej jedálne ako zástupca kupujúceho si predmet zmluvy prevezme
osobne priamo v predajni predávajúceho v obci Lošonec.
10. Vlastnícke právo k objednanému predmetu zmluvy nadobúda kupujúci riadnym
prevzatím tovaru.
11. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu
nedodržania akosti, štruktúry alebo množstva špecifikovaného v objednávke, pokiaľ
sa zmluvné strany nedohodnú inak.

12. Záruka na jednotlivé výrobky a podmienky ich reklamácie sú stanovené
v reklamačnom poriadku.
13. Ceny predmetu zmluvy sú uvádzané v EUR a sú stanovené aktuálnym cenníkom
predávajúceho v deň dodávky.
14. Po skončení mesiaca vystaví predávajúci kupujúcemu na základe dodacieho listu
faktúru. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Súčasťou
faktúry musí byť dodací list.
15. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru do 21 dní od jej vyhotovenia.
16. Forma platobného styku je dohodnutá prevodným príkazom na účet predávajúceho.
17. Pre prípad omeškania úhrady faktúr kupujúcim si predávajúci môže uplatňovať úroky
z omeškania po uplynutí doby splatnosti podľa platných právnych predpisov v SR.
18. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom súhlasia.
Prejav vôle bol urobený určito, slobodne a vážne.
19. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý z nich je pokladaný za
originál.
20. Túto zmluvu je možné meniť len písomne na základe dohody oboch zmluvných strán.

V Lošonci dňa 30.07.2018

Ľudmila Bukovská, v.r.
........................................................
predávajúci

V Lošonci dňa 30.07.2018

Mgr. Juraj Rábara, v.r.
......................................................
kupujúci
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