
KÚPNA ZMLUVA 

Číslo: ~ /2016 

1. Erika Doryová, TIP - TOP, IČO: 10795936, miesto podnikania Vel'ké 

Raškovce č.38, PSČ 076 75, zapísaná v Živnostenskom registri pod. č. 

807-8337- ďalej ako predávajúca. 

2. OBEC VOJANY, IČO: 00332127, Vojany č. 72, PSČ 076 72, zastúpená 

Štefanom Czinkeom - starostom obce - ďalej ako kupujúca. 

1. 

---Kupujúca túto zmluvu uzatvára s predávajúcou na základe výzvy na predloženie ponuky 

dl' <k - /2006 • k „ h d . d- f ~ .1'16 . po a ze1 . c.25 Z. z. v znenr nes orsic pre pasov zo na .. „ •• : .... : ..• •• „.„ a zaznamu 

z prieskumu trhu kupujúcej zo dňa 21.04.2016.---------------------····---------··-----

· -Predávajúca na základe tejto zmluvy predáva kupujúcej do jej vlatníctva a kupujúca na 

základe tejto kúpnej zmluvy kupuje do svojho vlastníctva zeleninu a ovocie pre školskú 

jedáleň pri MŠ Vojany, v termíne a čase, ktorý bude spresnený písomnou alebo telefonickou 

objednávkou zo strany povereného zamestnanca kupujúcej, ktorou je: E. Dargócziová 

a v nasledovnej cene a v množstve podľa priloženej prílohy.- -----------------·---

---Celková cena tovaru je 12 945,- s DPH (slovom dvanásťtisícd eväťstoštyridsaťpäť EUR.------

---Predávajúca sa zaväzuje dodať predmetný tovar do školskej jedálne pri MŠ Vojany, Vojany 

č .. .. „!.+.„ .... , PS<". 076 72. Náklady na dopravu sú súčasťou kúpnej ceny.----··---------···-- ----

·--Predávajúca sa zaväzuje objednaný tovar dodať kupujúcej v lehote do 24 hodín po 

doručen í objednávky.----··------ -·----------------------------···-----·--·--------·-····-----

---Táto zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto kúpnej zmluvy. 

Počas platnosti tejto zmluvy predávajúca nemôže jednostranne zmeniť cenu tovarov 

uvedených tejto zmluve.---·------------------·--··-------·------·---------------------------------

---Kupujúca sa z~väzuje dohodnutú kúpnu cenu tovarov zaplatiť predávajúcej vždy do 14-tich 

dní odo dňa doručenia písomnej faktúry predávajúcej, ktorá bude mať náležitostí určené 

platnou právnou úpravou, v ktorej bude uvedený druh a množstvo dodaných tovarov, na 

účet uvedený na faktúre a potvrdenie zástupcu kupujúcej o prevzatí.----·----------------

II. 

--·Predávajúca vyhlasuje, že má zavedený systém na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti 

potravín (HACCP) a má dispozícii opravné prostriedky spôsobilé na prepravu obstarávaných 

tovarov, z hľadiska hygieny prepravy a povahy obstarávaných tovarov a je schopná 

zabezpečiť prepravu tovarov tak, aby nedošlo k zmene ich kvalitatívnych vlastností.--·--· 

-V prípade, že predávajúca nedodá tovar na základe objednávky zástupu kupujúce], 

opakovane v troch prípadoch za sebou vo väčšom rozsahu, kupujúca môže odstúpiť od 

< ' 



kúpnej zmluvy. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje dňom doručenia 

písomného odstúpenia.-------------------

---Predávajúca a kupujúca sa dohodli, pre prípad omeškania kupujúcej s úhradou kúpnej 

ceny, že zaplatí predávajúcej dohodnuté úroky z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania až do doby zaplatenia.-------------- ------ -----------------------

III. 

---Predávajúca vyhlasuje, že predávaný tovar zodpovedá všetkým kvalitatívnym 

požiadavkám, ktoré sú na tento tovar kladené.-------------·-···----------·-----------·····-··---· 

- Predávajúca vyhlasuje, že na tovar uvedený v tejto zmluve a dodané kupujúcej poskytne 

záruku, uvedenú na každom jednom obale. Záruka za akosť tovaru sa bude riadiť 

ustanoveniami § 429 a 432 Obchodného zákonníka.---------------·········-·····-

- Predávajúca sa zaväzuje vymeniť tovar, ktorý bude po lehote záruky alebo inak vadný, 

v lehote do 10-tich dní odo dňa doručenia písomnej výzvy kupujúcej na jej výmenu.---······---

IV. 

---Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvnú voľnosť nie dje obmedzená----·-·······---·--······· 

v. 
---Na práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia Obchodného 

zákon ník a.·····------------------------·-···············---------------------···· ··-············--·· 

···Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dve vyhotovenia.---------- ------------------------------·-····--··-······ 

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Nakoľko 

zmluvnou stranou je obec, na účinnosť tejto zmluvy sa vyžaduje jej zverejnenie na 

internetovej stránke obce.-------··-·····----··--------------------------·· ····-·------------

---Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodnej vôle, 

určíte, vážne a zrozumiteľne. Autentičnosť tejto zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.----------

V . .'. ....... 'IJj!!-:-.1:!:'.~ ............. ,dňa ... !.'!. ... f. · .. :!. ~~-~- .... . 

Predávajúca: 
- --::> 

Kupujúca: C,._.~ 
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