K Ú PNA Z M LUVA
uzatvorená v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z. medzi zmluvnými stranami
Predávajúci: Jozef Lulek - Predajňa mäsa a potravín
Belanského 189
024 01 Kysucké Nové Mesto
Bank.spojenie: VÚB KNM, IBAN: SK25 0200 0000 0006 2004 5322
IČO: 30546125
IČ DPH: SK1020461046
Kupujúci

: Obec Nededza
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
Bank.spojenie: Prima banka, IBAN: SK2156000000005604744003
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
Zastúpený: PhDr. Vajda Peter, starosta obce

I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar, ktorý je vopred
objednaný kupujúcim, a to telefonicky, písomne alebo osobnou návštevou.
II.
Miesto, spôsob a termín plnenia
Predávajúci zabezpečí pre kupujúceho dodávku tovaru v mieste určenom v objednávke
kupujúceho a to vlastnými dopravnými prostriedkami.
III.
Spôsob a termín úhrady
Kúpnu cenu prebraného tovaru je kupujúci povinný uhradiť na účet predávajúceho do 7 dní odo
dňa vystavenia faktúry. Kúpna cena bude stanovená na základe cenníka obchodných cien platného
v čase uskutočnenia predaja tovaru kupujúcemu.
IV.
Vadné plnenia - spôsob reklamácie
Kupujúci je povinný prehliadať tovar pri jeho preberaní od predávajúceho. Pri reklamáciách
dodaného tovaru kupujúci postupuje podľa Obchodného zákonníka.

V.
Všeobecné ustanovenia
Predávajúci má právo odmietnuť vydať tovar podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade, že
nebol dodržaný termín splatnosti vystavenej faktúry.
Kúpna zmluva o obchodných podmienkach sa vyhotovuje dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno
obdrží predávajúci a jedno kupujúci.
Vzťah, ktoré nie sú medzi predávajúcim a kupujúcim bližšie upravené v kúpnej zmluve o
obchodných podmienkach sa riadia podľa všeobecne platných ustanovení Obchodného zákonníka.

Meniť alebo dopĺňať podmienky tejto kúpnej zmluvy je možné len formou písomného dodatku so
súhlasom oboch strán. Podpísaním kúpnej zmluvy o obchodných podmienkach medzi predávajúcim
a kupujúcim sa táto stáva právne platná a záväzná pre kupujúceho a predávajúceho.
Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť
dohodou alebo výpoveďou. Vypovedať túto zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana písomne bez
udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom výpoveď bola doručená druhému účastníkovi tejto
zmluvy.
Táto zmluva je platná od : 27. 02. 2014

V Kysuckom Novom Meste, dňa 26. 02. 2014

V Nededzi, dňa 27.02.2014

................................................
predávajúci

......................................................
kupujúci

