
&KÚPNA ZMLUVA  

 

Uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

 

 

 

Predávajúcim:  TATIANA MECKOVÁ – DUO 

    Ľ.Štúra 2047/21 

            026  01  DOLNÝ KUBIN 

zastúpený:         Tatiana Mecková 

IČO:      40169766 

DIČ:      SK1021346205 

Bankové spojenie: VÚB a.s, pobočka Dolný Kubín 

č. účtu:          2036893655/0200 

 

 

a 

 

Kupujúcim:       Základná škola 

                          Z. Nejedlého 2 

    052 01  Spišská Nová Ves  

zastúpený:         Mgr. Miroslav Nováček , riaditeľ školy 

IČO:                  35546069 

DIČ:                  2021668418 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko 

č. účtu:     7524830007/5600 

 

I. 

Predmet plnenia 

 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar na základe dohodnutej /telefonickej, 

písomnej alebo osobnej navštevy/ objednávky odberateľa.Predávajúci sa 

Zaväzuje dodať tovar v nezávadnom stave v zmysle platnych noriem a hygienických atestov. 

Kupujúci sa zaväzuje tento tovar odobrať a zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu. 

 

II. 

Čas plnenia 

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v lehote.......................-7dní-..................................... 

 

 

III. 

Cena 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena sa určí: podľa aktuálneho ponukového listu 

 

 

 

IV. 

Miesto plnenia 

 



Zmluvné strany sa dohodli, že miestom plnenia je .....-miestom sídla prevádzky.................... 

....kupujúceho-................Prevzatím tovaru prechádza nebezpečenstvo poškodenia a zničenia 

tovaru na kupujúceho. 

 

 

V. 

Obaly 

Množstvo a druh vratných prepravných obalov vyznačí predávajúci na dodacích dokladoch 

spolu s lehotou návratnosti obalov. Lehota na vrátenie obalov je...-0-.....dní. V prípade 

nesplnenia podmienky na vrátenie obalov sa kupujúci zaväzuje dĺžne obaly zaplatiť. 

 

VI. 

Platobné podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny je faktúra, ktorú doručí 

predávajúci kupujúcemu do 15 dní po splnení predmetu plnenia. Splatnosť faktúry je ..-31dní- 

dní od jej doručenia kupujúcemu. 

VII. 

Majetkové sankcie 

 

V prípade oneskorenej úhrady faktúry sa kupujúci zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania vo  

výške...-0,01-......% z ceny dlžnej faktúry za každý deň omeškania. 

 

VIII. 

Reklamácia tovaru 

Kupujúci pri zjavných vadách dodaného tovaru / t.j. množstvo a poškodenie obalov a balenia 

dodaného tovaru / môže uplatniť reklamáciu len pri prevzatí dodávky. 

 

IX. 

Doprava 

Zmluvné strany sa dohodli, že dopravu plnenia zabezpečí : Tatiana Mecková – Duo 

                                                       Náklady dopravy znáša:  Tatiana Mecková – Duo 

 

X. 

Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 07.01.2014 do 31.12.2014 a nadobúda platnosť dňom jej 

podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po doručení 

výpovede. 

Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré sú platné po 

podpise oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých si zmluvné strany ponechajú po 

jednom. 

 

 

V Dolnom Kubíne dňa: 07. 01. 2014 

 

.....................................................    ...................................................... 

                predávajúci                    kupujúci  


