Kúpna zmluva 1/2019 uzatvorená podľa § 409 a nasl.
Obchodného zákonníka
Predávajúci:
DAMAL trading, s.r.o.
Obchodný názov:
Alexandra Matušku 3, 080 01 Prešov
Sídlo:
Ing. Ľubomír Kmec, EMBA - konateľ
Zastúpený:
50069381 2120196089
IČO:
SK2120196089 Unicreditbank SK74
DIČ:
1111 0000 0015 3772 3000
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36904/P
a

Kupujúci:
Obchodný názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN kód:
SWIFT:
Odberné miesto:

Obec Drienica
Drienica 168, 083 01 Sabinov
Ing. Igor Birčák -starosta
00326968
2020543085

nie je platcom
Všeobecná úverová banka
1659690059/0200
SK79 0200 0000 0016 5969 0059
SUBASKBX
Školská jedáleň pri MŠ Drienica č. 96, 083 01 Sabinov

/ďalej len „kupujúci"/

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu
ČI. L
Základné ustanovenia
Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri dodávaní
tovaru zo sortimentu predávajúceho kupujúcemu na základe jeho objednávky. Predávajúci sa
zaväzuje na základe objednávky kupujúceho dodávať kupujúcemu tovar zo svojho sortimentu
uvedeného v aktuálnom cenníku a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru, za čo
sa kupujúci zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

či. n.
Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za dodaný tovar bude určená dohodou zmluvných
strán a vychádza z aktuálneho cenníka predávajúceho platného ku dňu doručenia objednávky
kupujúcim.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude stanovená v euro mene /EUR/.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá kúpna cena bude konečná vrátane dopravy tovaru na
miesto plnenia a sprievodných dokladov potrebných k prebratiu tovaru a jeho používaniu.

či. in.
Objednávka
1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar zo svojho sortimentu, na ktorý sa vzťahuje táto zmluva na
základe telefonickej , emailovej alebo osobnej objednávky
Č. IV.
Dodanie tovaru
1. Predávajúci garantuje dodať tovar kupujúcemu do 48 hod. od prijatia objednávky.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že objednaný tovar dodá kupujúcemu na dodacie miesto určené v
objednávke spolu so všetkými dokladmi, ktoré sa vzťahujú na tovar.
3. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste, Čím potvrdzuje, že mu bol dodaný tovar v
súlade s jeho objednávkou.
4. Povinnosť predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnenú okamihom podpisu dodacieho
listu kupujúcim.
5. Okamihom potvrdenia dodacieho listu kupujúcim prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo
škody na dodanom tovare.

ČI. V.
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v termíne splatnosti
podľa faktúry vystavenej predávajúcim. Splatnosť faktúr sa stanovuje na 21 dní. Faktúra
/daňový doklad/ musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré vyžadujú platné právne predpisy.
2. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnenú dňom pripísania na účet
predávajúceho.
ČI. VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
1. Vlastnícke právo k tovaru vzniká kupujúcemu dňom uhradenia kúpnej ceny v plnej výške za
predpokladu, že kúpna cena bola uhradená riadne v dobe splatnosti. V prípade, že je kupujúci s
úhradou platby v omeškaní, vzniká toto právo dňom uhradenia kúpnej ceny v plnej výške.

Cl. VIL Ďalšie práva a povinnosti
zmluvných strán
Kupujúci je povinný spolupracovať s predávajúcim a najmä vytvoriť mu potrebné podmienky, tak aby
predávajúci mohol splniť svoju povinnosť dodať tovar včas a riadne.

či. vín.
Sankcie
1. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar, je
povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania až
do zaplatenia.
2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade neuhradenia faktúr v termíne splatnosti má
predávajúci právo bez upozornenia pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu až do
vyrovnania všetkých nesplnených záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

Cl. IX. Účinnosť a zánik
zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania a uzatvára sa na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany môžu vypovedať túto zmluvu okamžite v prípade nedodržania hore uvedených
dodacích a obchodných podmienok písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane.

Cl.X. Záverečné
ustanovenia
Ostatné neupravené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať iba formou písomnej dohody zmluvných strán.
Prípadné zmeny a doplnky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú všeobecné dodacie a platobné podmienky. Kupujúci
súhlasí, že podpisom tejto zmluvy pristupuje ku všeobecným dodacím a
obchodným
podmienkam a zaväzuje sa nimi riadiť. Od týchto podmienok sa dá odchýliť len na základe
ústnej dohody predávajúceho a kupujúceho.

V Prešove dňa 18.1.2019

kupuiuci

predávajúci

