KÚPNA ZMLUVA 1 /2019
/Pre obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania/
1.Zmluvné strany
Predávajúci: DANIELA BELEJČÁKOVÁ
Sídlo:

Osloboditeľov 172/10, 086 33 Zborov

Prevádzka:

Stebník 132, 086 33 Zborov

Konateľ:

Daniela Belejčáková

IČO:

52 252 469

IČ DPH:

nie je platca DPH

Číslo účtu:

Kupujúci:

OBEC STEBNÍK

Sídlo:

Stebník 11, 086 33 Zborov

Štatutárny zástupca: Slavomír Mlynár
IČO:

00322601

DIČ:

2020624694

Číslo účtu:

2.Predmet zmluvy
2.1.Predávajúci sa zaväzuje dodať v dohodnutom rozsahu a lehotách určených touto
zmluvou kupujúcemu dohodnutý tovar – potraviny, pečivo podľa požiadaviek kupujúceho.
2.2. Miesto prevzatia tovaru je ŠJ Stebník.
2.3. Vlastnícke právo k uvedenému tovaru nadobúda kupujúci dňom prevzatia tovaru.
2.4. Kupujúci v osobitných objednávkach určí druh, množstvo a termín dodania predmetu
v súlade s opisom predmetu obstarávania.
2.5. Kupujúci sa zaväzuje odobrať od predávajúceho dohodnutý tovar a zaplatiť v čase
splatnosti dohodnutú kúpnu cenu v zmysle podmienok určených touto zmluvou.

2.6. Kupujúci je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste prevzatia v dohodnutom
rozsahu za prítomnosti splnomocneného zástupcu predávajúceho po potvrdiť na dodacom
liste po predchádzajúcej kvalitatívnej a kvantitatívnej kontrole tovaru.
2.7. Kupujúci má právo tovar odmietnuť prevziať a to v prípade nevyhovujúcej hmotnosti
a akosti tovaru, nespĺňajúce požiadavky vyplývajúce z platných štátnych noriem, zdravotných
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.8. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa dohodnutých dodacích lehôt
stanovených zmluvnými stranami konkrétnou faxovou alebo písomnou objednávkou
doručenou minimálne 24 hodín pred uskutočnením dodania tovaru. V prípade objednávky
telefonicky alebo osobne sa kupujúci zaväzuje túto dodávku potvrdiť minimálne 24 hodín
pred dodaním tovaru.
3. Cena tovaru
3.1. Cena plnenia sa stanovuje dohodou zmluvných strán na vybraný sortiment.
3.2. Kupujúci sa zaväzuje na základe faktúry daňového dokladu v zmysle zákona o DPH
v znení neskorších predpisov zaplatiť v čase splatnosti úhrady za dodávku tovaru
predávajúcemu kúpnu cenu.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli na platbe predovšetkým bezhotovostným prevodom úhrad za
dodaný tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti 60 dní.
4. Osobitné ustanovenia – reklamácie dodávky tovaru
4.1. Zistené viditeľné kvalitatívne nedostatky musí kupujúci reklamovať ihneď pri prevzatí
tovaru za prítomnosti zástupcu predávajúceho a povinnosťou predávajúceho je túto
reklamáciu vybaviť bez zbytočného dokladu. O uplatnenej reklamácii sa vytvorí na mieste
záznam, ktorý podpíšu obidve strany. Keď predávajúci reklamáciu nevybaví k spokojnosti
kupujúceho, ten nie je povinný tovar prevziať a nenesie za to žiadne následky.
4.2. Pri zistení kvantitatívnej závady kupujúci musí uplatniť reklamáciu písomne a doložením
vzorky reklamovaného tovaru. K uplatneniu reklamácie sa predávajúci zaväzuje vyjadriť
písomne do 15 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie.
5. Podstatné porušenie zmluvných podmienok a odstúpenie od zmluvy
5.1. Ak kupujúci neuhradí ani po lehote splatnosti do 60 dní dohodnutú kúpnu cenu za
dodávky tovaru môže predávajúci ukončiť zmluvný vzťah.
5.2. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť len pri podstatnom porušení povinnosti v zmysle
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, za ktoré zmluvné strany považujú najmä:
a/ bezdôvodné nedodržanie dohodnutých dodacích podmienok v rozsahu dodávok tovaru

b/ nedodržanie ustanovení o cene a platobných podmienok.
6. Záverečné ustanovenia
6.1. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú od podpisu zmluvy.
6.2. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená výhradne po dohode zmluvných strán
a to písomnou formou, prostredníctvom dodatku číslovaných v jednom číselnom rade.
Jednomesačná výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede.
6.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s určením po dvoch pre každú zmluvnú
stranu.
6.4. Zmluva nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Týmto dňom zároveň strácajú platnosť všetky predchádzajúce zmluvy s dodávateľom
o dodávke v špecifikovanej kapitole 2.
6.5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu podpísali na základe svojej slobodnej a pravej
vôle, nie v tiesni a za iných nevýhodných podmienok.
6.6. Na znak súhlasu, obidve zmluvné strany podpísali túto zmluvu.

V Stebníku dňa 3.6.2019

Daniela Belejčáková
predávajúci

Slavomír Mlynár – starosta obce
kupujúci

