
xÚpľa Zlĺ.LUvA
uzatvorená podloa s 409 a nasl. zákona č. 513/199l Zb. obchodného zákonníka

v znení neskoľších predpisov

Kupujúci:

Názov: obec Vígl'aš ,Zvolenská 1,962 02 Vígl'aš

IČo 00320382
DĺČ 20 21 31 87 61

Zodpovedná osoba pľe Stravovanie : p.Luptáková

Telefón: 091 0 1 44 l24

Elel<tľonická pošta:

Predávajúci: Limas s.r.o

Sídlo/Adľesa: obchodná 1667 , Krupina
Štatutáľnyorgán: Lihocký StanisIav 0948008790
lČo: 48294454
DIČ: sk 2120132641
Bankové spojenie: SLSP a's
Číslo účtu: SK6908000000005076234965
Telefón: 10948008760 1045-5591057
ę-mail: " limas'objednavkyíg)gnlail.com lirrras.sľoíĹĺ)gnlail.corn

(d'alei |en ',predúllajúci 
") (spolu aj ako ,,zln.ĺul,né stl'any")

I. Pľedmet plnenia zmlulry

Predmetonr tejto zmluvy je zásobovanie kupujúceho mäsom a mäsovými výľobkami
podl'a potľeby'

III. Teľmín plnenia zmluvy
L

Pľedávajúci sa zaväzuje dodat' pľedmet zmluvy podl'a čl. l. tejto zmluvy v mnoŽstve

podl'a písomnej alebo telefonickej objednávky doŻ4 hodín od jej doruěenia.

IV. Doba platnosti zmluvY

Táto zmluva je uzatvorená na dobu neuľčitú odo dňa jej podpisu obidvoma zmluvnýnri

stranami.

V. Platobné podmienky

Kúpna cena je splatná nazźlkladedaňových dokladov (faktúľ) predávajúceho, ktoré budri

kupujúcemu odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúľy musia obsahovat'

náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Lehota splatnosti faktúr j" ....l4'... dllí
odo dňa jej doľučenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady povaŽuje deň odoslania
pľíslušnej finančnej sumy Z účtu kupujúceho objednávatel'a na účet pľedávajúceho.



VI. Spôsob pľevzatia dodávĘ

Dodávatel' dodá tovaľ v požadovanom ľozsahu a mnoŽstve. v bezchybnom stave

a v dohodnutej kvalite, čo kupujúci potvrdípodpísaním dodacieho listu'

VII. odmietnutie dodávĘ
Kupujrici si vyhľadzuje pľávo odmietnuť pľevziat' tovar zdôvodu nedodľŽania al<osti,

štľuktúľy alebo mnoŽstva špecifikovaného objednávkou. pokiaľ sa zmluvné stľany
nedohodllú inak.

VIII. Cena pľedmetu obstaľávania
Kúpna cena je stanovená podl'a ponuky dodávatel'a.
Dohodnutá kúpna ceľla je Stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy.
V cene tovaľu je zahrnutá doprava a vyloženie tovaľu na adrese kupujúceho.

IX. Možnost'a spôsob úpľavy ceny
Zmena ceny je moŽná vydaním łrovélio platného cenľlíka alebo na základe znlięn
obchodných podmienok vyplývajúcich zo všeobecne ztxazných pľávnych noľiem napľ.

zmien DPH, daňových odvodov a to foľmou písomných dodatkov odsúhlasených o
podpísaných obidvoma zmluvnými stľanami.

X. Zmluvné pokuty a sankcie
a.) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,05 %
z hodnoty pľedmetu kupy zakaŽdý deň omeškania.
b') v prípade omeškaniaso zaplatenínr faktúľy, bude predávajúci kupujúcemu fal<túľovať
urok z omeškania vo výške 0,05 'yo z dlżnej čiastky za kaŹdý deřl olrreškania. Za deťl

úhrady Sa po\łažuje dáturĺ odpisu pľíslušnej čiastky zućtu kupujúceho'
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k pľedmetu kúpy dňonr prevzatia tovaru.
Zmluvné stľany sa dohodli na tom, Źe závazl<ový vzt'ah, vznikrrutý na základe tejto
zmluvy sa ľiadi ustanoveniami obchodnébo zákonníka i ked' ide o vzťah subjektov, ktoľý
nespadá pod vzt'ahy uvedené v ustanovenĺ $ 26l obchodného zákonníka.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch'

Zmluvné stľany vyhlasujú, Že sa so zmluvou oboznámili asjej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajű svod9 PodPisľ.

t


