
Zmluvné strany

Predávajúci:

Adresa:

Rodné číslo:

Čop ĺ*

KUPNA ZMLUVA
Uzatvorená podľa $ 409 a nasl. obchodného zákonníka

(ďalej len "zmluva'')

Jozef Madaj

Kysucká cesta 361, 023 54 Tuľzovka

a

Kupujúci: Mesto Tuľzovka

Adresa: Stred l78,023 54 Tuľzovka

ZastĘený: JUDľ. Ľubomír Golis - pĺimátoľ mesta

IČo: 00314331

Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a. s.

IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461 7002

SWIFT: KOMASK2X

CL.1
Pľedmet zmluvy

1. Pľedmetom zmluvy je záväzokpredávajúceho dodat'kupujťlcemu kvety, pĺiesady
(ďalej len ,, tovaľ") nazákIadejeho poŽiadavky nasledovne kvety :

- AFRIKAN - 110 ks
- STARČEK _ 150 ks
- ŠłrvlA _ 140 ks

2. Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný tovar pľevziat' a zap|atit' pľedávajúcemu
dohodnutú cenu.



čl. ll
Dodacie podmienky

l/Tovaľ si kupujúci pľevezme u predávajúceho na adrese jeho tľvalého bydliska.

2lPredávajuci čestne vyhlasuje, Že tento tovaľ pochádzazjeho vlastnej pľodukcie,
vypestované na vlastnom pozemku abęzpomoci iných osôb či oľganizácii'

3/Tovar bude v dobrom zdravotnom Stave, bez fyziologických zmien a vírusov, vhodný
na výsadbu vel'kosti najmenej 13 cm s dobrým koľeňovým balom,

4lTovar bude dodaný do l4.júna 2018 vcelku.
CI. ilI

Cena, platobné podmienky
1/Cena bola stanovená dohodou s touto súhlasia obidve zmluvne strany

2/ Kupujúci sa zaväzuje zaplatĺt' predávajúcemu sumu 100,00 EUR po odovzdaní
kvetov a nadobudntrtí účinnosti tejto zmluvy. Platba bude realizovaná v hotovosti

Č.w
Zź*erećné ustanovenia

1l Táto zmIuva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
naclobúda dňom nasledujĹrcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Tuľzovka,
v súlade so zákonom č. 40l1964 Zb' občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
ktoľým sa menia a dopĺĺajĺ niektoré zttkony.

ŻlZmluvné strany vyhlasujú, že zm|uvu uzatvorili slobodne avážne, nie v tiesni aza nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu Žiadne
výhľady, čo potvľdzujú vlastnoľučnými podpismi.
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