
                                            

                                        Kúpna zmluva  

 

I. Kúpne strany 

 

Predávajúci:  Lilla Púchovská – Lilla 

                          Hlavná 23, 946 38 Radvaň nad Dunajom 

                          Sklad: Komárno, ul Hadovská 6 

                          IČO:30119413 

                          IČ DPH: SK 1020370241 

                          Č.účtu: SK20 1100 0000 0026 2082 6072   
Kupujúci:   Obec -Modrany 

                         946 33 MODRANY 

                        ICO 00306584 

                         DIC 2021046709 

                         

 

 

II.Predmet zmluvy: 

 

 
1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj ovocia a zeleniny a to podľa písomných alebo 

telefonických objednávok kupujúceho. 

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť jeho cenu v stanovenej lehote splatnosti a 

spôsobom určeným touto zmluvou. 

3. Vzhľadom k tomu, že v dobe uzatvorenia zmluvy nie sú dostatočné podklady pre 

určenie druhu množstva tovaru, zmluvné strany prejavili vôľu uzavrieť zmluvu i bez 

tohto určenia.  

 

III.Platobné podmienky: 

 

1. Predávajúci fakturuje kupujúcemu cenu dodaného tovaru v dopredu dohodnutých 

predajných cenách.  

2. Kupujúci sa zaväzuje za odobratý tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe 

vystavenej faktúry v lehote splatnosti 14 dní od jej obdržania. 

3. Pri oneskorení úhrady faktúry sa kupujúci zavazuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,02% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.                    

 

 

 

IV. Termín a miesto plnenia: 

 
Zmluvné stany sa dohodli, že: 

- predávajúci zabezpečí dovoz tovaru vlastným motorovým vozidlom ku kupujúcemu. 

 

 

V. Povinnosti predávajúceho: 



 
   1. Predávajúci je povinný v stanovenom termíne odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a 

doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a to v mieste stanovenom v čl. IV. tejto zmlvy. 

    2. Predávajúci po telefonickej objednávke  je povinný dodať tovar v dohodnutom termíne, 

množstve , akosti a v spotrebiteľskom balení. 

 

VI. Povinnosti kupujúceho 

 
1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať jeho cenu spôsobom uvedený  v č. III 

ods.2 a čl. IV tejto zmluvy. 

2. V prípade zistenia vád tovaru je kupujúci povinný ihneď po prevzatí tovaru podať o tom 

písomnú správu predávajúcemu. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vád tovaru a riešení zodpovednosti za škodu sa 

budú  riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

VII. Záverečné ustanovenie 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urcitu a to od 01,09,2022 do31,08,2023           Zmluvu 

možno zmeniť alebo doplniť dohodou zmluvných strán a to písomnou formou 

2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 

 

 

 

 

 

 

V Komárne, 25,08,2022 

 

 

 

 

________________________                           _________________________ 

          predávajúci                                                            kupujúci 

 

 


