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KÚPNA ZMLUVA

Uzatvorená podl'a § 409 a nasl, Obchodného zákonníka

l.

ZMLUVNÉ STRANY

PREDÁVAJÚCI: cooP JEDNoTA, spotrebné družstvo
Korzo B. Baňóka č.790
929 0'l Dunajská Streda

KUPUJÚcl

v zastú pení

lČo
Bankové spojenie
číslo účtu

Gymnázium M,R.Štefánika
Slnečná 2
931 01 Šamorín
v zastúpení

ičo
DlČ
Bankové spojenie
císlo úětu

lng. Ludovít Kulcsár
Predseda predstavenstva
lng. lzabela Tokovicsová
Podpredseda predstavenstVa
00168 831

UniCreditBank, a.s,
66026420161111,|

PaedDr.Edita Lysinová
riaditel'ka
001iiú407
202,t 151693
Štátna pokladnica
70049í 999/8180

ll.
PREDMET ZMLUVY

Predávajúci sa zavázuje dodat' kupujúcemu tovar podl'a výberu, špecifikácie prílohy,
objednávky. Kupujúci sa zavázuje predávajúcemu zaplatit'tovar, ktorý musí zodpovedat' kvalite
podl'a STN.

lll.
čns ptHeHtn

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na základe objednávky v dohodnutej lehote.

lV.
cENA

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z, o cenách. Pri fakturácií je
rozhodujúca cena určená na dodacom liste v deň dodávky tovaru.



I V.
FAKTURAclA

Daňový doklad - faktúra musí obsahovat' náležitosti v zmysle zákona č. 22212004 Z.z. o Dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Kupujúci je povinný zaplatit' faktúru do 10 dní
odo dňa vystavenia faktúry. Za oneskorenú úhradu faktúry sa predávajúci s kupujúcim dohodli
na penalizácii vovýške 0,05% z celkovej neuhradenej sumy faktúry.

Vl.
lNÉ UJEDNANlA

1. MNoŽsTVoAKVALITAToVARU

Predávajúci sa zavázuje dodat' tovar v kvalite podl'a platných noriem. Tovar je riadne
balený a označený v spohebitel'skom alebo prepravnom balení. Chyby na tovare sa uplatňujú
v zmysle reklamačného poriadku, alebo podl'a Obchodného Zákonníka.

Tovar bude dodaný vo finaněne účtovaných obaloch. Finančne účtované obaly budú po
vrátení dobropísané na účet kupujúceho.

Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom doklady, ktoré sú potrebné pre
vykonanie množstevnej a kvalitnej prebierky tovarov. Kupujúci je povinný vykonat'pri prevzatí
tovaru kvalitatívnu a množstevnú prebierku tovarov.

Prípadné chyby zistené pri prebierke sa reklamujú ihned', ak ide o chyby zrejmé a
v zákonnej iehote u chýb skryiých.

Vll.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENlA

Zmluvu možno meniť len písomne a to formou dodatku ku zmluve, alebo po vzájomnej
dohode.
Na ostatné vztahy, ktorá móžu vzniknút'pri plnení zmluvy a ktoré nie sú v tejto zmluve
uvedené, platia ustanovenie Obchodného Zákonníka
Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednej obdrží každá zo
zmluvných skán.
Zmluva sa uzatvára na dobu urěitú od 01,01,20'17 do 3'1.12.2017. Možno ju vypovedat'
písomne s jednomesaěnou výpovednou lehotou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca
po jej obdržaní,

VDunajskej Strede, dňa J/ /l ptt
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