Zmluva o dodávke tovaru
uzavretá dolu podpísaného dňa mesiaca a roku, medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ
Alžbeta Tóthová -METEOR
Nám. Priateľstva 2164/3
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031 5590343

IČO. 32306334, IČ DPH: SK1020250286
Objednávateľ
Obec Dolný Štál
IČO: 00305430,
DIČ: 2021002104
zast. Tomáš Horváth, starosta obce
sídlo: Obecný úrad Dolný Štál 676
930 10 Dolný Štál

I. - Predmet zmluvy
Na základe tejto kúpnej zmluvy predávajúci predáva pracovný stroj:
Traktorovú kosačku John Deere, typ X155R, technické parametre:
Odporučená plocha kosenia do: 6 000 m2
Motor, typ: benzín, 4-takt Briggs & Stratton
Menovitý výkon kW / ot: 12,5 kW / 17,00 PS pri 3150 min-1
Objem valcov cm3: 656
Polomer otáčania (cm): 50,8
Pracovný záber, cm (in): 107 (42)
Zberný kôš: 300 litrov (štandard)
Príslušenstvo: Čelný nárazník - štandard

II. - Cena
Predávajúci a kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že kúpnu cenu dohodnutú vo výške 3000
eur vrátane DPH a dopravy zaplatí kupujúci na základe faktúry vystavenej dodávateľom.

III. - Dodacie podmienky, platnosť zmluvy
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že pracovný stroj popísaný v čl. I. odovzdá objednávateľovi najneskôr do
termínu uvedeného v objednávke vystavenej objednávateľom na základe tejto zmluvy.
2. Táto zmluva je platná odo dňa podpísania najneskoršie do 30.6.2015.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v dobe jej platnosti bez udania dôvodu, ale hlavne pre
z dôvodu finančných ťažkostí na jeho strane
4. Faktúru vo výške dohodnutej v tejto zmluve vystaví dodávateľ dňom odovzdania pracovného
stroja.
5. Objednávateľ je povinný zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve v termíne podľa splatnosti
faktúry.
6. Objednávateľ sa stáva vlastníkom pracovného stroja popísanej v čl. I. dňom úhrady úplnej kúpnej
ceny.

IV. - Konanie vo veci vád
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že vo veci vád tovaru sa budú postupovať podľa príslušných
ustanovení Obchodného a občianskeho zákonníka.

V. - Záverečné ustanovenia
Táto zmluva bola spísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po dvoch obdrží každá zo zmluvných
strán.
Zmluvné strany zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Dolný Štál, 16.2.2015
Objednávateľ:

Dodávateľ:

...........................................................

....................................................

