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.Kúpna zmluva 
podľa obchodného zákonníka 

I. 
Zmluvné strany 

Kupujúci: Mesto Krásno nad Kysuco u, ul. l.mája 1255 
023 02 Krásno nad Kysucou 

" 
Konečný prijen1ca: Sj pri Mš Lesnícka 1370,023 02 Krásno nad K~ysucou 

Zastúpený: Ing. Jozef Grapa, primátor 

IČ0:00314072 
DI Č: 2020553073 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľľ1a, a.s. 
Čís lo účtu : 5036390891 /0900 
(ďa l ej len "kupujúci") 

Predávajúci: DEMIFOOD spol. s r. o. 
P iešťanská 2503 / 43, Nové Mesto nad Váhom 

v v 

Konater: Zaneta Zišková 
I ČO: 36324124 
DI Č:2020183396 
lČDPH: SK 2020183396 
Zapísaný v obch. registri pod č.: 
Oddiel: spol. s r.o. 
Vložka č.: 13283 l R 
Bankové s 

v 

Císlo účtu: 
(ďa l ej len "predávajúci" ) 

Il. 
Predmet zmluvv 

"' 

l. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj potrav inárskeho tovaru podl'a aktuálneho ponukového 
cenníka. 

2. Predávajúci predáva uvedený tovar kupujúcemu a prevádza nat1ho vlastnícke právo za podmienok 
stanovených v tejto zmluve. 

3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpn~j zmluvy a zaplatiť cenu podl'a tejto kúpnej zmluvy. 

III. 
Kúpna cena a spôsob platenia 

1. Cena za predmet tejto kúpnej zm luvy je stanovená podľa aktuálneho ponukového cenníka. Cena je 
uvádzaná v eurách vrátane DPH. 

2. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet podľa tejto kúpnej zmluvy na základe 
odovzdan ia a prevzatia tovarov pod ľa dodacieho l i stu a prevzatia prís l ušnej faktúty. 

3. Doba splatnosti faktúry je 14 dní odo dr1a jej prevzatia a dr1om za platen ia faktúry je deň , kedy je 
faktúrovaná suma pripísaná na účet dodávateľa. 

4. V prípade, že faktúra neobsahuje údaje daňového dokladu, túto je povinný kupujúcemu vrátiť 

najneskôr do sedem dní od jej prijatia a nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu . Nová lehota na 
zaplatenie kúpnej ceny plynie od prijatia faktúry, ktorá bude mať náležitosti dar1ového dokladu. 

5. V prípade, že kupujúci mešká s úhradou príslušnej faktúry za prevzatý predmet podľa tejto zmluvy, 
uhradí predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05o/o z dlžnej sumy za každý dei1 omeškania . 
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IV. 
Spôsob a miesto dodania 

l. Predávajúc i dodá kupujúcemu predmet tejto kúpnej zmluvy podra č l. II. na základe uplatn en~j 

objednávky kupujúceho v písomnej forme. 
2. Objednaný tovar tejto kúpnej zmlu vy dodá dodávate!' odberateľov i na miesto u rčenia do dvoc h dní 

odo dľía obdržania objednávk., . 
3. Odovzdan ia a prevzatie predmetu tejto kúpnej zmluvy sa uskutoční v priestoroch : 
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v. 
Práva a povinnosti zmluvn)rch str·án 

l. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet tejto kúpnej zmluvy v termíne a v množstve 

pod l'a uplatnenej objednávky kupujúceho, v akost i zodpovedajúcej príslušným normám, 

v spotrebiteľskom a prepravnom balení, riad ne označený pod ľa platných predpisov. 

2. Predávajúci j e povinný pri odovzdaní predmetu tejto kúpnej zmluvy odovzdať kupujúcemu 

doklady- dodací list a faktúru , vyťahujúce sa k dodanému predrnetu kúpnej zmluvy. 

3. Kupujúci je povinný prevziaf dodaný predmet podl'a tejto kúpnej zmluvy podl'a uplatnen~j 

objednávky a uhradiť cenu podl'a príslušnej faktúry v zmys le čl. lll. tejto kúpnej zm luvy. 

4. Kupujúci je povinný upl atniť reklamáciu pri vadnom predmete tejto kúpnej zm luvy do troch dní 

odo dňa prevzatia predmetu tejto kúpnej zmluvy. Pri reklamácii je pov inný uviesť termín prevzatia 

dodávky, číslo faktúry vzťahujúcej sa k reklamovanému tovaru, vadné množstvo tovaru a dôvod 

uplatnenej reklamácie. 
5. Predávaj úci je pri uznanej reklamácii povinný nahrad iť vadný tovar bez závadným tovarom do 

troch dní odo diía uznania reklamácie. 
' 

6. Kupujúci je oprávnený v prípade dodania poškodeného predmetu tejto zmluvy, resp. ktorý nesplň a 

kvalitatívne podmienky podľa príslušných predpisov, odmietnuť jeho prevzatie. 

7. Predávajúci poskytuje záruky za predmet podľa tej to zmluvy v súlade s vyznačenou dobou 

spotreby na balení od svojich dodávateľov. 
8. V prípade, že kupujúci mešká s úhradou za prevzatý predmet pod l' a tejto kúpnej zmluvy 

predávajúcemu viac ako 30 dní odo dňa splatnosti príslušnej faktúry, je predá vaj ú ci oprávnený 

odstúpi( od tej to zmluvy. V takomto prípade je výpovedná lehota 1 mesiac odo di1a obdržania 

výpovede kupujúcemu. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 
2. Pri nedodržaní ustanovení tejto kúpn~j zm luvy má každá zmluvná strana právo na jej vypovedanie. 

Výpovedná lehota v takomto pripade je jednomesačná a plynie odo 1.dľ1a mesiaca nasledujúceho 

po dni, kedy bola výpoveď s odôvodnením doručená druhej zmluvnej strane. 

3. Táto kúpna zmluva je spracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží 

každá zmluvná strana. 
4. Zmluvné strany svojim podpi som potvrdzujú, že túto kúpnu zmluvu uzavre li s plným právnym 

vedon1ím, že nebola uzavretá v tiesni an i za nevýhodných podmienok pre zmluvné strany. 

5. Táto kúpna zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dfíom jej 

podp isu obidvomi zmluvným i stranami. 

V Novom Meste nad Váhom,dr1a:01.0 1.2013 
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V ............ ... ................... ... , dr'ía: 

kupuj ú ci 
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