KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:
Predávajúci:
M e n o a priezvisko:
Dátum narodenia:

Lenka Dubeňová
15.07.1990

Trvalý pobyt:
Štátna príslušnosť:

Kunerad č . 5 7 , 0 1 3 1 3 R a j e c k é Teplice
Slovenská republika

(ďalej len „predávajúci")

Kupujúci:
N á z o v organizácie:

Obec Kunerad

V zastúpení:

Daniel Zelenay, starosta obce

IČO:

00648892

DIČ:

2020638994

Adresa:
(ďalej

Kunerad č.60, 01313 Rajecké Teplice

len „kupujúci")

Čl. I.
Predmet kúpnej zmluvy
Predmetom kúpnej zmluvy je odkúpenie kníh do obecnej knižnice od pracovníčky obecnej
knižnice. Nakoľko pracovníčka obecnej knižnice obce Kunerad zakúpila knihy u dodávateľa
Martinus.sk, s.r.o. na svoje meno ako odberateľ, tak z tohto dôvodu obec Kunerad musí odkúpiť
knihy od pracovníčky obecnej knižnice obce Kunerad.
Predmetom tejto zmluvy bude to, aby obec Kunerad mohla použiť výdavok vo svojom účtovníctve.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu (množstvo, názov, resp. podrobnejšie údaje špecifikujúce
tovar, ktorý má byť predmetom kúpy) a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať.

Čl. II.
Kúpna cena
Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť vo výške tak ako je uvedené na faktúre č. 215 zo dňa
23.06.2011, ktorá je zaevidovaná v účtovníctve obce v prijatých faktúrach vo výške 124,70 €, slovami
jednostodvadsaťštyri eur a sedemdesiat centov. Kúpnu cenu uhradí kupujúci v hotovosti pri podpise
zmluvy.

Čl. III.
Termíny plnenia
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 23.06.2011.
Čl. IV.
Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru
Predmet kúpy bude dodaný spolu s faktúrou kde je presný počet kníh a názov každej knihy podľa,
ktorej sa odkontroluje presný z o z n a m .
Čl. V.
Obaly a balenie
Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k j e h o poškodeniu počas prepravy.
Čl. VI.
Zodpovednosť za vady tovaru
Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení,
ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Čl. V I I .
Ostatné ustanovenia
Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s predmetom zmluvy a že žiadne skryté vady,
kupujúcemu nezatajil.
Kupujúci prehlasuje, že pozná predmet zmluvy a berie na vedomie nákup kníh.
Čl. V I I I .
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v
tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a
zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
V Kunerade, dňa 23.06.2011

podpis predávajúceho

