
Kúpna zmluva
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb.

o dodávke tovaru - konzumných zemiakov

medzi zmluvnými stranami :

PREDÁVAJÚCI
Obchodné meno:
Sídlo:
IČOIDIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Ľubomír MAJDA
Ul. Matúškova 1639/12 Dolný Kubín 02601
40167348 / SK 102722 1536
Slovenská sporiteľňa pob. Dolný Kubín
0321993162/0900

( ďalej len predávajúci)

KUPUJÚCI
Obchodné meno:
Sídlo:
IČOIDIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
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Predmet ~bw.y J-.-q - cd. 't podpis: 1~
Hlavným predmetom tejto zmluvy je vzájomné - obojstranné zlepšenie obchodných vzťahov,
pri dodávke tovaru - konzumných zemiakov. Ďalej sa zmluvou môžu upresniť dodacie,
platobné, fakturačné podmienky na základe ponuky predávajúceho a objednávky kupujúceho.

Čl.2
Ponuka tovaru a uplatnenie objednávky

Predávajúci predkladá kupujúcemu písomnú, ústnu, alebo telefonickú ponuku na tovar -
konzumné zemiaky v požadovanej kvalite, cene a množstve.
Po skúsenostiach zo strany predávajúceho je dôvod navrhnúť dohodu na konkrétne
odoberané množstvo, ktoré bude akceptované vzájomne obidvoma zmluvnými stranami
na jeden kalendárny rok. Dojednané množstvo je v priebehu kalendárneho roku rozdelené
na štvrťroky z dôvodu presnejšieho odhadu predávajúceho pri zabezpečení množstva.

l. prvý štvrťrok: (január - marec)

(poznám.ka) : .

II. druhý štvrťrok: (aprí1- jún)
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(poznámka ) .

III. tretí štvrt'rok: (júl- september ) .

( , iak " 'k)"nove zemi y poznam a .

IV. štvrtý štvrt'rok: (október - december) .

( "zemiaky na uskladnenie" poznámka )..............................................................•......•..•...•........

s P O L U ( za kalendárny rok) kilogramov

Čl.3
Kúpna cena

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar za dohodnuté ceny, ktoré boli dohodnuté
v deň objednania tovaru u predávajúceho. Kupujúci predložením písomnej objednávky, alebo
telefonickým objednaním tovaru u predávajúceho potvrdzuje, že súhlasí s predajnými cenami.

V prípade dohody obidvoch zmluvných strán sa môže stanoviť pevná cena na dohodnuté
obdobie, alebo na celý kalendárny rok.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli že kúpna cena za tovar sa rozumie: cena vrátane
spotrebnej dane, dane z pridanej hodnoty, (u tovarov z dovozu vrátane všetkých poplatkov
ako colných, prepravných atd'), ceny za dopravu, ak dopravu zabezpečuje predávajúci.

Ďalej sa predávajúci s kupujúcim môžu dohodnúť na cene v prípade ak kupujúci si
zabezpečí dopravu svoju, čiže preberie si tovar sám v sklade, alebo má záujem o tovar nižšej
kvality, prípadne má záujem o celoročné skladovanie tovaru v priestoroch
u predávajúceho ....atd'.

ČiA
Platobné podmienky a úhrada kúpnej ceny

1. Úhrada tovaru v hotovosti:
Kupujúci pri platbe v hotovosti obdrží faktúru s príjmovým pokladničným dokladom.

2. Predaj tovaru na faktúru:
a) V deň predaja tovaru vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru, ktorá musí

obsahovať: - číslo faktúry
obchodné meno predávajúceho a kupujúceho
číslo účtu predávajúceho
daňové identifikačné číslo predávajúceho a kupujúceho
dátum vystavenia faktúry a dátum zdaniteľného plnenia
názov a množstvo fakturovaného tovaru
jednotkovú cenu tovaru



DPH v absolútnej hodnote a v % sadzbe
sumu celkom (ak je tovarov viac rozpis jednotlivo)

b) Kúpnu cenu tovaru je povinný kupujúci uhradiť po obdržaní faktúry od
predávajúceho najeho účet prevodným príkazom (alebo inak) v termíne do
........... dní odo dňa zdaniteľného plnenia.

c) V prípade oneskorenej úhrady faktúry kupujúcim, môže predávajúci účtovať
kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,5% z nezaplatenej fakturovanej
ceny tovaru za každý deň omeškania.

Čl.5
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva má hlavne za úlohu, nakoľko sa jedná o tovar citlivý na nízke aj vysoké
teploty, rôzne hubové a plesňové ochorenia, vlhkosť vzduchu, vetranie a dezinfekciu
priestorov ...atď, odhadnúť množstvo pre všetkých odberateľov, aby tovar v sklade bol
čo najlepšej kvalite.

2. Zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami sa uzatvára do konca kalendárneho roka.
Ak dôjde ku dohode medzi obidvoma zmluvnými stranami, zmluva môže byť uzavretá
na dobu dlhšiu, prípadne na neurčito.

3. Nezaplatenie kúpnej ceny do dohodnutého termínu sa považuje za hrubé porušenie
dohodnutých podmienok tejto zmluvy a predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť.
Odstúpením predávajúceho od zmluvy z dôvodu omeškania dlžníka so zaplatením
kúpnej ceny, nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody voči
kupujúcemu.

4. Odstúpenie od zmluvy musí predávajúci kupujúcemu oznámiť písomnou formou,
pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
kupujúcemu.

5. Zmluvný vzťah uzatvorený touto zmluvou je možné ukončiť aj na základe dohody jej
účastníkov, alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek so zmluvných strán. Pre tento
účel si zmluvné strany dohodli jednomesačnú výpovednú lehotu.

6. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú v súlade so zákonom oprávnení uzatvoriť túto
kúpnu zmluvu, skutočnosť, ktorú preukazujú dokladmi o povolení podnikateľskej
činnosti, prípadne plnomocenstvom. Tieto doklady môžu tvoriť prílohu tejto zmluvy.

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden.

V Dolnom Kubíne
Dňa: J. c. C· IL 1.i:\l~m,r~~~L\4BY

O'CKO~ C.'''~Dl12~,=~_,·.-rv íliJBIN
02 2122153~

IČO: I
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predáv júci


