
K Ú P N A Z M L U V A č.1/2013
uzavretá v zmysle § 409 zákona č. 513/19991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi:

predávajúcim : Juraj Matis, Uhoľné sklady - Autodoprava, Štefánikova 247/46
02901 Námestovo

IČO : 33597707
IČDPH : SK 1020472035
bankové spojenie : SLSP Námestovo
číslo účtu : 0320631653/900
tel/fax : 043/5581713

a

kupujúcim : Obec Bobrov, Vyšný koniec 173, 029 42 Bobrov
zastúpený : Ing. Anton Grobarčík, starostom obce
IČ9 : 00314404
DIČO : 2020571608
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, 029 01 Námestovo
číslo účtu : 4003827001/5600
tel. : 043/5524397

v

CM.
Predmet a doba plnenia

Predmetom plnenia je uhlie hnedé kocka Bilina pre vykurovacie obdobie v roku 2013.

ČI. II.
Cena

Cena za l tonu hnedého uhlia kocka Bilina bola dohodnutá na 138,50 € . V cene je
zahrnutá spotrebná daň, DPH aj doprava.

Predávajúci sa zaväzuje udávať na dodacom liste presný názov dodaného paliva, množstvo
a cenu. Cena môže byť upravená len v prípade zmeny colných a daňových predpisov,
dovoznej prirážky, devalvácie meny vyhlásenej vládou, zmeny cien železničnej dopravy,
zmeny cien PHM a uhlia u dodávateľov, pričom sa vylučujú ceny zvýšenia vlastných
nákladov predávajúceho.

ČI. III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je skládka uhlia pri kotolni Obecného úradu v Bobrove resp. miesto podľa
ČI. X bod. 3.

ČI. IV.
Spôsob objednávky a termín dodávky

Predávajúci zabezpečí dodávku paliva po prijatí ústnej, písomnej alebo telefonickej
objednávky najneskôr do 24 hodín.

ČI. V.
Zodpovednosť za vady tovaru

1) Uhlie je rozvážané z krytej skládky, čo zaručuje jeho kvalitu aj v prípade nepriaznivého
počasia.
2) Predávajúci je povinný dodať tovar a kupujúci prevziať tovar v množstve a akosti podľa
požiadaviek odberateľa.



3) Ak predávajúci alebo kupujúci tieto povinnosti poruší má tovar vadu. V ostatnom sa
zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

ČI. VI.
Platobné podmienky

1) Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku
spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou podľa či. III a IV.
2) Dohodou účastníkov sa dojednáva povinnosť kupujúcemu uhradiť faktúru v lehote
splatnosti 30 dní od dodávky paliva.

ČI. VIL
Zánik a vypovedanie zmluvy

1) Pri akomkoľvek porušení povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
od tejto zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škody, ktorá jej vznikla.
2) Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej stany je vylúčená v prípade zásahu vyššej
moci, resp. zásahom úradných miest.
3) Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu,
vždy len písomnou formou. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

ČI. IX.
Ostatné dohodnutia

1) Vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou výslovne nedefinované sa riadia
všeobecne platnými právnymi predpismi.
2) Kupujúci má právo dodávku paliva overiť po stránke kvality aj množstva.
3) Každú dodávku uhlia po dodaní na. skládku potvrdí za odberateľa starosta obce resp. ním
poverený zástupca alebo zodpovedný pracovník v zmysle ČI. X bod 3.
4) Súčasťou každej faktúry bude priložený originál dodacieho listu s podpisom príjemcu.

ČI. X.
Záverečné ustanovenia

1) Zmluva nadobúda platnosť aj účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorých každá strana dostane po
jednom exemplári.
3/ Kúpna zmluva je platná aj pre organizácie resp. subjekty, ktorým zriaďovateľom je Obec
Bobrov.

OBEC BOBROV
V Bobrove, dňa: 15.01.2013 02942 Bobrov


