
K ú p n a   z m l u v a                                         001/2018 

Predávajúci:  

   PEKAREŇ J&J PLUS, s.r.o. 

   Jablonové 245 

   013 52  Súľov 

   IČ DPH: SK2120537397 

   DIČ:2120537397 

   IČO: 50873342 

   Bankové spojenie: ČSOB a.s. 

   Číslo účtu: 4024710021/7500 

  IBAN:SK 8475000000004024710021 

   V zastúpení: Juraj Hanulík  č.t.0903544022 

 

 Kupujúci: 

Mesto Bytča 

Námestie SR 1/1 

 01438 Bytča  

Primátor mesta  Bc.Miroslav Minarčík 

Konečný príjemca: 

Školská jedáleň 

Ul. mieru 1357 

014 01 Bytča  

č.účtu: Sk 8702000000000043630432 

 

 

 

 

 

 



 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar, ktorý je vopred objednaný 
kupujúcim, a to telefonicky, písomne alebo osobnou návštevou. 

II. 

Miesto, spôsob a termín plnenia 

Predávajúci zabezpečí pre kupujúceho dodávku tovaru v mieste určenom v objednávke 
kupujúceho a to vlastnými dopravnými prostriedkami. 

III.  

Spôsob a termín úhrady 

Kúpnu cenu preberaného tovaru je kupujúci povinný uhradiť na účet predávajúceho do 14 dní 
odo dňa vystavenia faktúry. Kúpna cena bude stanovená na základe cenníka obchodných cien 
platného v čase uskutočnenia predaja tovaru kupujúcemu.  

IV. 

Zodpovednosť za vady 

Kupujúci má právo na bezchybné plnenie. Ak tovar pri prevzatí vykazuje zjavné vady, 
kupujúci tieto okamžite reklamuje a súčasne si vyhradzuje právo na ich bezplatné odstránenie. 
Ak kupujúci po prevzatí tovaru zistí skryté vady, má právo na ich bezplatné odstránenie a to 
ihneď. Predávajúci je povinný písomne sa k reklamácii vyjadriť a to v lehote do 2 dní odo dňa 
doručenia. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, znamená to, že s oprávnenosťou reklamácie súhlasí.  

V. 

Zmluvné podmienky 

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo účtovať 
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý začatý 
deň omeškania úhrady faktúry. 

VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a uzatvára sa na 
dobu určitú od  1.1.2018. do 31.12.2018 . Zmluvu možno ukončiť dohodou ,alebo výpoveďou 
s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť v prvý deň mesiaca 
nasledujúceho po doručení druhej zmluvnej strane. Zmluva je vyhotovená v dvoch 
vyhotoveniach, z ktorých jednu obdrží predávajúci a jednu kupujúci.  



Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená 
po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.  

V Jablonovom  dňa 29.12.2017                             V Bytči dňa 29.12.2017 

 

 

 

 

 

 

.......................................                                                      ....................................... 

          predávajúci                                                                             kupujúci  

 


