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Zmluva o dodávke a odbere tovaru číslo 2013001
Zmluvné strany:

Obchodné meno:
štat. zástupca:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:
bankové spojenie:
číslo účtu:
(v ďalšom ako predávajúci)

Miženčík
Miženčík Adrián
Družstevná 483/26, 082 22 Šarišské Michaľany
31307744
1023427625
SK1023427625
VUB Sabinov
794147572/0200

a
Obchodné meno:
štat. zástupca:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:
bank. spojenie:
číslo účtu:
(v ďalšom ako kupujúci)

Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany
Mgr. Jaroslav Valaštiak
Pod lesíkom 19, 082 22 Šarišské Michaľany
36158101
2021364950

VÚB Sabinov
1784631154/0200

uzatvárajú túto zmluvu:
I.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je dodávka tovaru – zemiaky konzumné, podľa objednávky kupujúceho,
II.
ŠPECIFIKÁCIA DODÁVKY
Predávajúci je povinný dodať a kupujúci odobrať tovaru v súlade s ustanoveniami tejto
zmluvy.
III.
PREDMET DODÁVKY
1. Miestom dodávky tovaru je Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany,
Školská jedáleň.
Tovar sa považuje za prevzatý momentom jeho odovzdania kupujúcemu.

IV.
FINANČNÉ PODMIENKY
1. Kupujúci je povinný zaplatiť fakturovanú sumu na účet predávajúceho v termíne
splatnosti uvedenom na faktúre. V prípade, že okrem faktúry obdrží kupujúci aj daňový
dobropis, potom uhrádza rozdiel medzi čiastkou uvedenou na faktúre a čiastkou uvedenou na
daňovom dobropise. Pri úhrade faktúr kupujúci uvedie na príkaze k úhrade variabilný symbol,
ktorý je uvedený na faktúre ako, faktúra číslo“. Po termíne splatnosti faktúry predávajúci
môže účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý
omeškaný deň. Vzhľadom na pravidelnosť vystavovania daňových dokladov sa za potvrdenie
ich prevzatia pokladá skutočnosť, že kupujúci neoznámil predávajúcemu ich neobdržanie.

V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
3. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné iba písomne po dohode oboch zmluvných
strán, a to vo forme jej číslovaných dodatkov.
4. Túto zmluvu je možné zrušiť:
a) písomne dohodou oboch zmluvných strán,
b) výpoveďou jednej zo zmluvných strán, pričom výpovedná doba je potom trojmesačná
a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane,
c) zánikom jednej zo zmluvných strán.
5. V prípade porušenia zmluvných podmienok jednou zo zmluvných strán, môže dotknutá
zmluvná strana od zmluvy odstúpiť. V takom prípade je strana, ktorá spôsobila porušenie
zmluvných podmienok povinná zaplatiť náhradu škody poškodenej strane.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli v celom jej obsahu, uzatvárajú ju
slobodne, vážne a nie za nevýhodných podmienok, obsah zmluvy vyjadruje ich vôľu,
zaväzujú sa svoje záväzky plniť a na znak súhlasu so všetkými ustanoveniami bez výhrad ju
vlastnoručne podpísali oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
7. Podpisom tejto zmluvy zaniká platnosť všetkých zmlúv a ich dodatkov uzatvorených na
dodávku tovaru medzi oboma zmluvnými stranami pred dňom podpísania tejto zmluvy.
V Šarišských Michaľanoch , dňa 02.9.2013

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

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

predávajúci

kupujúci

