
Kúpno.predajná zmluva
Uzatvorená podl'a $ 409 a nasl. obch. zákonníka

I.
Zmluvné strany

Jaroslav fudzoň _ Pekáreň Vrchy
Sihla 1

976 53 Lom nad Rimavicou

,iÍxÉl*í*

Predávajúci:

tČo zlezzogt
DIČ: 1020056829
IČ opH: SKl020056829
Registrovaný obvodný úrad Brezno,
registra: 603-670I,

V zastúpení: Jaroslav Ridzoň

Kupujúci: Domovsociálnychslužieb
Drábsko 24
97653 LOM NAD RIMAVICOU

IČo:00632317
DIČ:2O2II55994

Číslo živnostenského

V zastúpení: 7hor 7lNu4 n,l ďí{-o il 4

il.
Predmet zmlury

Predmetom kúpno-predajnej zmlur,y je kúpa a predaj pekárenských vyrobkov predávajúceho
podťa jeho výobnej ponuky'

IIL
Cena

Cena pekarenských ýrobkov je stanovená dohodou podťa cenníka predávajúceho, s ktorým
je kupujúci vopred oboznámený. Cenník tvorí prílohu tejto zmluvy podťa platného cenníka.

IV. Dodávka a platba

Kupujúci zaš|e záváznú objednávku predávajúcemu telefonicky alebo faxom na požadované
výrobky, na zák|ade ktorej bude kupujúcemu zaslaný tovar. Následne mu bude vystavená
faktúra, ktorá bude splatná 14 dní. Prílohou faktúry bude taktiež dodací list. Kupujúci sa
zavázuje uvedenú fakturu bez zbs,točného odkladu zap|atiť.
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V.

ostatné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na Zmenu ceny pekárenských výrobkov v priebehu platnosti
zmluvy, z dóvodu zvyšovania výrobných nákladov. Predávajúci je povinný kupujúceho
oboznámiť s uvedenou znenou vopred 30 dní.
Zm|uva sauzatvátra na dobu urěitú od 01 ,07.2011.do3l.I2.2O1I a nadobúda platnost'dňom
jej podpisu ' Zm|uvné strany prehlasujú, že s uvedeným súhlasia na znak čoho zmluvu
podpísali.
Všetky zmeny budú riešené formou dodatku k zmluve a musia mat'písomnú formu.
odstúpenie od zmluvy je moŽné ů po dohode zmluvných strán alebo ýpoveďou jednej zo
zmluvných strán. Výpovedná doba je 2 mesiace azačínaplynút'od prvého dňa nasledujúceho
mesiaca po jej písomnom doručení' taktiežpísomnou formou.
Zm|uva je vyhotovená v 2 rovnopisoch a každázo zm|wných strán obdržíjedno vyhotovenie.

V Sihle dňa28.06.20II

1}omCIv s*cÍářmyelr služieh
Dráhsko č.24
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-t-

,Y
fl,"vn-u?z"n t

Kupujúci

PEKÁREŇ VRCHY
Jarosiav Bidzoň
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Predávajúci


