
I. Zmluvné strany
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Sídlo:
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E-mail:
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Kúpna zmluva
uzatvorcná podľa $ 409 a nasl. obchodného zákonníka

Ján Bobľo Pekáreň Hľiňová
Kľivec č,. 2845,962 05 Hľiňová

Ján Bobro
Kľivec č,. 2845, 962 05 Hriňová
34 324 8r0
102 004 6643
sK 102 004 6643
SLSŁ exp.Hriňová,
č.ú. SK84 0900 0000 005l 1l94 7670
045 I 549893 1, fax 045 I 5498622
pekaren@pekaľenhĺinova. sk
www. pekaľenhľino va. sk
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il. Pľedmet zmluvy

Výroba hotových pekáľenských výrobkov
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja koneěnému spotľebiteľovi /maloobchod/
v ľozsahu voľných Živností,
Kúpa tovaru za účelom jeho pľedaja iným pľevádzkovateľom Živnosti /veľkoobchod/
v ľozsahu voľných Živností.

Predávajúci sazaväzuje dodat'a kupujúci prevziať azaplatiť pekáľenské výľobky
a tovar v sortimente' mnoŽstvo a lehotách podľa písomných objednávok kupujúceho,
pričom kupujúci môŽe svoje objednávky upľesňovať osobne alebo písomne24hod.
pred splnením objednávky'

III- Kúpna cena a fakturácia.

1 ' Kúpna cena dodávaných pekárenských výrobkov a tovaľu bude stanovená pred
splnením dodávky., Jej výška bude určenánazáklade ekonomicky opravených
nákladov vynaloŽených na ich výľobu' prepľavu a pľimeraného zisku s pľihliadnu-
tím na ponuku a dopý na trhu. Ceny výrobkov budú uveđené v ponukovom liste.

1. Faktúra - daňový doklad' musí obsahovat' ĺáležitosti v zmysle zákona o DPH.
2. Kupujúci je povinný zaplatiť faktúru do 14 dní odo dňa jej doľuěenia.
3. Za oneskorenú úhĺadu faktúry sa pľedávajúci s kupujúcim dohodli na zmluvnej

pokute 0,05o/o z celkovej neuhĺadenej sumy faktúry zakažďý deň omeškania.
4. V pľvý deň omeškania splátky faktúry sa dođávka ihneď pozastavi.

V pľípade neuhľadenej faktúry veľitel' svoju pohl'adávku uskutoční na zákIade
baľtľovho obchodu.



IV. osobitné dojednania.

l ' Predávajúci zod'poveĺl á z.a vady výrobkov v zmysle oZ. Yady zjavnépri kvalitatívne.j
a kvantitatívnej prebieľke uplatňuje kupujúci ilrned'. Vady skľyté upĺatňuje kupLljúci
po ich zistenĺ s tým, že vadný výrobok vľáti'

2' Pľedávajúci zabezpeěí balenie výľobkov do pľepľaviek' Kupujúcije povinn ý z.abezpe-
čit'prevzatie tovaru v rámci hygienických predpisov.

3. KaŽdé neodobľané mnoŽstvo objednaných pekárenských výľobkov bude predá-
vajúci faktúrovat' ako odobľané.

4. Zmluva sa uzatváraod 01.09.20 20 do .. 1/ .4..'? ł ł

5. Kupuj úci j e povinný 
'abezpeěiť 

vliodne pľiestory pre vyskladnenie

Y, Záv erečné dojednanie:

| 'Z'ál"uz.ok pľedávajúceho ĺJodat'výľobky pocll'a tejto znrluv}, sa stárla dočasne
llesplnitelhým v dÔsleĺtku výpadku elektľickej energie aleto neodr,ľátitel'lrej
udalosti a predávajúci ju nemôŽe splnit' ani pómoco-u inej osoby.


