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KÚPNA ZMLUVA
uzavretá potila t 409 a naši. zák.č.5 I3/1 99 1 Z,b. (Obchodného zákonníka)
medzi zmluvnými stri mami:
Predávajúci
KOLIBA Trade, s.r.o.
Sídlo
Knvcc 3057, 962 05 Hriňov a
IČO
46 436 961
DTČ
2023381514
IČ DPH
SK 2023381514
Bankové spojenie
VÚB, a.s., pobočka Detva
Číslo účtu
1333758551/0200
Registrácia
OR OS Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 21096/S
Štatutárny orgán
: Ján Malarinec —konateľ
Kontaktné údaje
: Telefón : 0917356885
E-mail :
peter.dibala@kolibamilk.sk

Kupujúci
Sídlo/Miesto podnikania
IČO
DIČ
1Č DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Registrácia

M esto Fiľakovo
Radničná 25.986 MI i Halo n n
00316075
2021115052
SK2021 1 15052
OTP
857(1550/5200

Štatutárny orgán
kontaktné údaje

Algr. A rula .Agnes Plil 9
Telefón :0477-i 3 8 11>u I
5 -mail...............................
Osoba oprávnená objed vanutí a preberaním im-a
Em ese Antalová vedúca Sj

(ďalej ku ako "kupujúci")
(ďalej len ako "predávajúci")
1. Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje k predaju tovaru, na základe objednávok kupujúceho a ktipuiúci
sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu,
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena sa rovná cene stanovene] v cenníku tovaru, platnom v deň poivnlt nia
objednávky predávajúcim.
3. Spôsob dopravy —vozidlom predávajúceho.
4. Miesto dodania tovaru :.SJ pri IMS - Ovodfl Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Doklad o dodaní tovaru: a)- dodací list s uvcdcním-fovŕtru, eem- tovimi + prial. D P ľDilebo
b) faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list.
Faktúru zaslať/odovzdať na adresu : .S] pri MS —Ovocia Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo.
Splatnosť kúpnej ceny tovaru —do 14 dní od dodania tovaru.
Spôsob platby kúpnej ceny —prevodným príkazom/v hotovosti11. Pri platbe v liorovosri je predávajúci povinný
vystaviť kupujúcemu blok z elektronickej pokladne.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predávajúci opakovane porušuje svoje povime mi
vyplývajúce zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa w koná v písomnej forme.
Každá zmluvná strana, ako aj jej zástupcovia uvedení pri označení zmluvných strán prehlasujú, že dávaju drulici
zmluvnej strane, ako aj osobe, ktorá zmluvu vypracovala, súhlas so spracovaním ich osobných údajov v milo
zmluve v zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. na účel vyhotovenia tejto zmluvy, jej evidovania, na uče: k-j
predloženia príslušným orgánom a subjektom, krnré on ej budú rozhodovať alebo overovať jej údaje. 1)oha
platnosti tohto súhlasu je neobmedzená. Súhlas môže bvť odvolaný len v prípade zámku zmluvy mak. ik<> jn
splnením. Súhlas |e vyjadrený pcidpismi na tejto zmluve.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.9. 2015 do 31.8.2016.
Zmluvne strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy založené touto zmluvou sa spravujúc ustanoveniami
Obchodného zákonníka. Zmluvné strany prehlasujú, že všetky vybodkované m iesta na tejto zmluvy boh p n.-d
jej podpisom riadne vyplnené. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu dôkladne pred podpisom prcciiaii a
znak súhlasu je vlastnoručne podjrisujú.

V ................................................... , dňa

VO.......' ý . ' ^ ]4.í/.ŕ?.'Tt .................. dňa

Predávajúci:

Kupujúci:

Ján Míuarinec
k o na re)’ s p o 1o žuiís ti
* nehodiace sa preškrtnúť

^........

