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KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 Obch. zákonníka v platnom znení

Dodávatel': Štefan Remeň - REMA
/Predávajúci/ 956 16 Nitrianska Streda 73
IČO: 17692806
IČ DPH: SK1020442830
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany, č.ú. 1165123951/0200
Kontakt: 038/5310517 ,046/5422019,0903726852
a
Odberatel': Obec Ostratice
/Kupujúci/
IČO: 310891
DIČ : 2021278017
Bankové spojenie:č.ú.
Kontakt:
Prijímatel':

Školská jedáleň Ostratice
Čl. I
Predmet zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa objednávky kupujúceho v plánované
rozvozné dni v týždni na jeho prevádzkovú jednotku. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť
kúpnu cenu stanovenú podľa čl. II tejto zmluvy.
Čl. II
Kúpna cena a forma jej úhrady
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena za dodaný tovar bude cena tvorená dohodou
vrátane všetkých poplatkov spojených s dovozom tovaru.
Kúpnu cenu vyúčtuje predávajúci kupujúcemu na základe potvrdeného dokladu/Dodací list/
faktúrou, ktorú uhradí minimálne do 14 dní odo dňa zdaniteľného plnenia.
Ak kupujúci nemá uhradené faktúry po lehote splatnosti,predávajúci si vyhradzuje právo
pozastaviť dodávky tovaru na faktúru, prípadne i predaj na hotovosť.
Čl. III
Termín dodania tovaru a nadobudnutie vlastníckeho práva
Predávajúci sa zaväzuje tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy dodať kupujúcemu
podľa objednávky v plánovaných rozvozových dňoch v týždni, resp.dohody.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až po uhradení jeho celkovej finančnej
čiastky, vyčíslenej podľa daňového dokladu-faktúry. Do doby úplnej úhrady je tovar vlastníctvom
predávajúceho a v prípade vzniku pohľadávky po lehote splatnosti má predávajúci právo prevziať
späť z prevádzky kupujúceho tovar v hodnote neuhradených záväzkov kupujúceho voči
predávajúcemu.

2Zodpovednosť za riziká! poškodenie, straty a vady/ na tovare prechádza na kupujúceho
momentom prevzatia tovaru.
Čl. IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
N Predávajúceho
1. Povinnosť dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy v dohodnutom množstve a čase.
2. Na dodaný tovar predávajúci vystaví doklad/ Dodací list a faktúra, dodací list, Zúčtovanie
dodávok, Ponukový dodací list/, ktorý odovzdá v mieste dodávky tovaru kupujúcemu.
B/ Kupujúceho
1. Kupujúci sa zaväzuje v dohodnutom čase prevziať celý sortiment objednaného tovaru
2. Kupujúci je povinný pri dodávke tovaru tovar v dodanom množstve a kvalite skontrolovať,
následné zistenie kvantitatívnych nedostatkov alebo poškodenie tovaru nie je možné
reklamovať. Pri dodaní tovaru, ktorý z časti nespíňa požadovanú kvalitu a kvantitu, je
kupujúci oprávnený neprevziať a doklad/Dodací list a faktúra, Dodací list, Zúčtovanie
dodávok, Ponukový list/ upraviť podľa skutočne prevzatého množstva.
Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu následne faktúru na skutočne prevzatý
tovar a odoslať ju kupujúcemu na úhradu.
Čl. V
KvaHta tovaru a záruka
Predávajúci zaručuje, že dodaný tovar bude mať požadovanú kvalitu po dobu minimálnej
trvanlivosti platnej pre jednotlivé druhy tovarov, ktorá je dížkou záručnej lehoty. Predávajúci
ručí za správnu nezávadnosť tovaru. V záručnej lehote má kupujúci právo žiadať bezplatné
odstránenie nedostatkov alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.
V prípade reklamácie tovaru je predávajúci povinný do 15 dní túto vysporiadať alebo oznámiť
zamietnutie.
Čl. VI
Obaly a balenie
Predávajúci je povinný tovar dodať v obaloch predpísaných pre jednotlivé druhy
a zodpovedajúcich hygienickým a iným normám.
Vratné obaly tovaru je predávajúci povinný ako vratné označiť na dodávke tovaru a ich
cena nie je zahrnutá v cene tovaru.

Čl. VII
Zmluvná pokuta
V prípade omeškania s platbou faktúr má predávajúci právo voči kupujúcemu úrok z
omeškania vo výške 0,05% zaplatenej faktúrovanej ceny tovaru za každý deň omeškania
s platbou faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na právo predávajúceho vymáhať
spôsobenú škodu.

3Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany môžu túto zmluvu doplniť, zmeniť alebo zrušiť po vzájomnej dohode len
písomnou formou.
Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť aj jednostranne v prípade porušenia
zmluvných povinností uvedených v Obchodnom zákonníku a to s 2-mesačnou výpovednou lehotou,
pričom výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.
Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného.
zákonníka v platnom znenÍ.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží predávajúci a jeden
kupujúci.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán. Platnosť zmluvy je
na dobu neurčitú.
Svoj súhlas so znením zmluvy podpisom vyjadrujú oprávnení zástupcovia strán.

V Nitr. Strede,
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REMEŇ ŠTEFAN REMA
966 16 NITRIANSKA STREDA 73
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