KÚPNA ZMLUVA
Uzatvorená v zmysle § 409 a nasledujúci Obchodný zákonník č. 513-1991 Zb.

I.
Zmluvné strany

Predávajúci : Jánošík Ján
Juraja Jánošíka 963/33
013 03 Varín
IČO : 37094751, IČ DPH : SK 1020064441, č. reg. ŽO-99/06944/002

Kupujúci : Obec Nededza,SJ pri MŠ Nededza
Hlavná 1/1
013 02 Nededza IČO:00321516
IČ DPH :2020677582

II.
Predmet kúpnej zmluvy
Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa objednávky
a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru.

III.
Kúpna cena
Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru vrátane DPH -20% ktorú sa kupujúci zaväzuje
uhradiť na základe vystavenej faktúry predávajúcemu. Do kúpnej ceny sú započítané aj
náklady za dopravu a odvoz obalov. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti na
vystavenú faktúru vždy po skončení dekády. Poplatok za omeškanie oneskorenej úhrady
faktúry je 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

IV.
Zmluvné podmienky
Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu obaly, prípadne prepravné prostriedky rovnakého
druhu a v rovnakom množstve ako prebral od predávajúceho, ak sú v používateľnom stave
a predávajúci je povinný tieto obaly prijímať najneskôr do 1 roka od uskutočnenia dodávky.
Dovoz zabezpečí dodávateľ vlastným hygienicky spôsobilým motorovým vozidlom.
Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dovoz tovaru podľa rozvozového plánu.

V.
Reklamácia tovaru
V prípade zjavných nedostatkov dodávaného tovaru a to napr. chýbajúceho tovaru,
viditeľného poškodenia (zdemolovanie a iné, ...), nedostatky, tzv. skryté vady a pod. je
kupujúci povinný reklamovať takto poškodený tovar do 8 dní od jeho dodávky a to len
písomne a vady kvality len počas minimálnej doby trvanlivosti, resp. záručnej doby.
Oprávnené a riadne uplatnené nároky z nedostatkov tovaru vybaví predávajúci dodaním
bezchybného tovaru alebo finančnou náhradou.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s 1 – mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína
plynúť dňom nasledujúceho mesiaca od doručenia výpovede.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňa : 25.11.2013

Predávajúci :

Kupujúci :

V Žiline dňa :

