KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I.
Zmluvné strany
Kupujúci

:

Obec Buzitka zastúpená starostkou Helenou Ševčíkovou

Sídlo

:

Buzitka 126

IČO

:

00 315 982

DIČ

:

202 111 5019

Bankové spojenie

:

OTP Banka

Číslo účtu

:

5315853/5200

Predávajúci

:

Zuzana Gibalová

Sídlo

:

Buzitka 180

IČO

:

41248716

DIČ

:

1039233646

Bankové spojenie

:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

:

(ďalej len kupujúci)

(ďalej len predávajúci)
II.
Predmet zmluvy
1) Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu na základe jeho čiastkových objednávok
tovar (potraviny, mäsové a pekárenské výrobky, pochutiny, ovocie, zeleninu, mrazené
potraviny...) v objednanom množstve a sortimente pre Školskú jedáleň Buzitka, Buzitka
162
III.
Doba trvania kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 12 mesiacov.

IV.
Miesto a termín plnenia dodávok
1) Predmet zmluvy bude dodávaný na adresu kupujúceho v dňoch pondelok až piatok (včetne)
v čase podľa požiadavky.
V.
Spôsob plnenia
1) Dodávateľ sa zaväzuje, že dodávky predmetu zmluvy bude zabezpečovať v množstvách,
podľa druhov a v lehotách špecifikovaných v jednotlivých objednávkach predkladaných
podľa skutočných potrieb a požiadaviek kupujúceho s možnosťou upresnenia dodávok tovaru
predmetu zmluvy
2) Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar predmetu zmluvy kupujúcemu s dodacím listom na
dohodnuté miesto plnenia.
VI.
Zodpovednosť za vady tovaru
1) Zmluvné strany sa budú riadiť ustanovením § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré
upravujú nároky zo zodpovednosti za vady a ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného
zákonníka, ktoré upravujú záruku za akosť.

VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2) Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma
zmluvnými stranami.
3) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá strana dostane jeden originál zmluvy.
4) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Buzitke, dňa 23.09.2011

V Buzitke, dňa 23.09.2011

....................................................
Kupujúci

....................................................
Predávajúci

