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rúpNe zM LavA ě.I/2023

uzatvorend v zmysle Zákona o vercjnom obstardvaní č.25/2006 Z.z, medzi zmlavnými stranami

Predávajúci: Jozef Lulek - Predaj mdsa a potravín

Belanského 189

024 01 Kysucké Nové Mesto

Bank.spojenie:

BIC: SUBASKBX IBAN: SK25 0200 0000 0006 2004 5322

tčo: sosldtzs tč npru: SK1020461046

Kupujúci : Materskó škola

Suvorovova 2797/20

010 08 Žilina

Bank,spojenie:

BIC: KOMASKZX

tčo: szgosttz

IBAN: SK04 5600 0000 0003 3037 5032

DIč: 20212906t2

Zast úp ený : Mgr. E míl ia C lt ov ancov ri

L
predmeí zmluvv

predmetom zmluvy je záviixol1pqgdúvcjticelto dodctt' kupttjticemtt tovctr, ktorý je vopred objednaný

kupujúcim, a ío telefonicky, písomne alebo osobttou návštevou.

u.
Miesto, spósob a termín plnenia

Preddvajúci zabezpečí pre kupujúceho dodtívku tovaru v mieste určenom v objedndvke kupujúceho a

to vlastnými dopravnými prostriedkami.

nI.

Spósob a termín úhrady

Kúpnu cenu prebraného tovaruje kupujúci povinný uhradit' na účet preddvajúceho do 7 dní odo dňa

vystaveniafaktúry. Kúpna cena bude stanovend na zdklade cenníka obchodných cien platného

v čase uskutoěnenia predaja tovaru kupujúcemu.
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U.
Vadné plnenia - spósob reklamdcie

Kupujúci je povinný prehliadat' tovar pri jeho preberaní od preddvajúceho, Pri reklamócióch

dodaného tovaru kupujúci postupuje podl'a Obchodného zókonníka,

V.

weobecné ustanovenia

Predóvajúci md próvo odmietnut' vydat' tovar podťa uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade, že nebol

do držaný t er mín sp latn o s ti vy s tav e n ej fakt úry.

Kúpna zmluva o obchodných podmienkach sa vyhotovuje dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží

predúvaj úci a j edno kup uj úci.

Vzt'ah, ktoré nie sú medzi predúvajúcim a kupujúcim bližšie upravené v kúpnej zmluve o obchodných

podmienkach sa riadia podl'a všeobecne platných ustanovení Obchodného zókonníka,

Menit' alebo dopíňať podmienky tejto kúpnej zmluvy je možné lenformou písomného doclatku so

súhlasom oboch strán. Tdto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a

účinnost' dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia § 47a občianskeho zákonníka.

Táto zmluva je uzatvorend na dobu urěitú od 09.01.2023 do 31.12.2023

V Kysuckom Novom Meste, dňa 09. ( '

ilAI"ÉR§KA SKOI-P
§uvorovova 27g7m

žn:Ne47

kupujúci


