KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Odberateľ:

Obec PLAVEČ
v zastúpení: Mgr. Peter Šlosár, starosta obce
Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč
IČO: 00330116 DIČ: 2020698768
Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa
Číslo účtu: IBAN: SK06 0200 0000 0000 1322 8602

Dodávateľ:

Mgr. Ján Hovanec
Poloma 174, 082 73 Šarišské Dravce
Rodné číslo: 891021/9417
Bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu: IBAN: SK44 5600 0000 0085 3185 4001
čl. 1 Predmet kúpy

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi nasledovný tovar: pohár na vodu – 204 ks., pohár
na destilát – 204 ks., pohár na prípitok – 204 ks., pohár na víno – 102 ks. v rámci materiálneho
vybavenie Domu kultúry Plaveč.

čl. 2 Kúpna cena
Cena predmetu kúpy predstavuje 0,60€/ks - pohár na vodu; 0,60€/ks - pohár na aperitív;
0,65€/ks - pohár na prípitok; 0,65€/ks pohár na víno. Odberateľ sa zaväzuje za celý predmet kúpy
zaplatiť 443,70 €, slovami štyristoštyridsaťtri eur, sedemdesiat centov. Kúpnu cenu uhradí odberateľ
prevodom na účet po prevzatí tovaru do 30. 06. 2020.

čl. 3 Termíny plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 15.06.2020.

čl. 4 Zodpovednosť za vady tovaru
Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom
znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude
odberateľ reklamovať písomne u dodávateľa v lehote do 3 týždňov odo dňa prevzatia tovaru.

čl. 5 Ostatné dojednania
Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil odberateľa so stavom predmetu zmluvy a že žiadne skryté
vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil. Odberateľ prehlasuje, že pozná stav predmetu

zmluvy a berie na vedomie, že tovar zodpovedá dohodnutej cene. Zaplatením dohodnutej ceny a
prevzatím nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu zmluvy podľa čl. 1.

čl. 6 Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle odberateľa. 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 Plavči, dňa 04. 06. 2020

podpísané
................................................
podpis odberateľa

podpísané
....................................................
podpis dodávateľa

