
Kúpnopredajná zmluva č.:
uzatvorená v súlade s 409 Obchodného zákonníka

medzi

Zastúpenou
Bankové spojenie

EZaL-RenMa Zacharová, J.Milca 62, 010 01 ŽILINA
Registrovaná na OÚ ŽILINA. spis č.:ŽO-98/00230/002, Ž.R. č.:194/98
Dolné R,!1diny 1
01001 Zilina
Ervin Zachar, riaditeľ firmy

1. Obchodnou firmou

Miesto podnikania

IČO
DIČ

22634452
SK 1020527079

ďalej len predávajúci

II

2. Názov II adresa firmy : Technické služby mesta Bytča
Hlinická cesta 403/16
01406 Bytča

Zastúpená
IČO
DIČ

Bankové spojenie
00185655
SK2020442413

VÚB, U.S., Bytča

čl . l Predmet zmluvy
Predmetom zmluv)' je úprava práva povinností. ako aj vzájomných vzťahov medzi zmluvnými

stranami, ktoré vzniknú v súvislosti s kúpou a predajom obchodného tovaru predávajúceho.

čl . 2 Nákupná cena
Cena za dodaný tovar je stanovená platným cenníkom predávajúceho vrátane dopravy fco rampa

odberateľa.

čl . 3 Fakturačné podmienky
a! Množstvo, druh. cena a daň za tovar budú uvádzané v jednotlivých dodacích listoch.

b/ Zástupca predávajúceho predloží príslušné dodacie - daňové doklady korešpondujúce so
zásielkou

zástupca predávajúceho a kupujúci potvrdia na dodacích dokladoch odovzdanie a príjem
tovaru
dva exempláre potvrdené a podpísané zostávajú kupujúcemu.



ci Splatnosť faktúry je 14 dní od dodania tovaru.
d! Zn tovar. ktorý bude predmetom kúpy a predaja. zaplatí kupujúci vyfakturovaná kúpnu

cenu.

čl . 4 prevzatie tovaru

ai Kupujúci je povinný prevzatý tovar prezrieť bez zbytočného odkladu.
bl V prípade, že sa II prevzatého tovaru vyskytnú vady z titulu poškodenia, má kupujúci tieto

písomne reklamovať u predávajúceho do 7 dní od jeho prevzatia. inak právo zodpovednosti
predávajúceho za tieto vady zaniká.

V prípade, že sa u dodaného tovaru vyskytnú skryté vady, má kupujúci možnosť tieto písomne
reklamovať II predávajúceho do 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru.

Diferencie v počte kusov v dodávke a vo veľkoobchodnom balení výrobkov / v kartónoch !sa
uznávajú len pri dovoze na základe dobrozdania vodiča/potvrdí svojím podpisom na dodacom
liste/.

cl Ak li. zrejme] vade došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho má kupujúci právo
požadovať:

-nové , bezvadné plnenie v rozsahu vadného plnenia
-vrátenie kúpnej ceny tovaru v rozsahu vedného plnenia

čl . 5 Záverečné ustanovenia
al Za oneskorenie platby má predávajúci právo inkasovať' úrok 0,05% z celkovej neuhradenej

sumy denne.

bl V ostatných veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany riadia ustanoveniami
obchodného zákonníka.

cl Ustanovenia tejto zmluv)' Sil vzťahujú na všetky obchodné prípady zrealizované zmluvnými
stranami.

dl Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s tým , že výpovedná lehota je stanovená pre obe zmluvné
strany jeden mesiac.

ei Zmluvu vyhotovuje a podpisuje zástupca dodávatel'a v dvoch vyhotoveniach , z ktorých jeden
zostáva kupujúcemu a jeden zástupcovi a každé vyhotovenie má platnosť pn/opisu. Súčasťou
zmluvy sú kópie živnostenských listov a osvedčenia o registrácii oboch účastníkov.

ff Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve vyžadujú pre svoju právoplatnosť písomný
súhlas predávajúceho a kupujúceho

4-- --------

V.


