
ZMLUVA O ODBERE PHM 27/OMV /2020

PREDÁVAJÚCI :

IČO
IČ~ DPH
Banka
Konto
Zastúpený
Zap.saný

KlJPU.JÚCI

IČO
IČ DPH

Banka
Č.účtu:

Zastúpený
Zapísaný

Ing. Štefan Fodor
Duklianska 34
052 01 Spišská Nová Ves
11953918
SKI020683213
VÚB a.s., pobočka Spišská Nová Ves
SK66 0200 0000 0020 1581 4153
Ing. Šteľan Fedor
OlJ Spišskú Nová Ves odbor živn. podnik. sp.č. 810-5089

: MEPOS SNY, s.r.o.
Štefänikovo námestie 1
052 O I Spišská Nová ves
52 473 T,2

: SK2121034245

: Slovenská sporiteľňa , a.s.
SK 39 0900 0000 0051 5944 6373
Tomáš Hamráček
Obchodný register Okresného súdu Košice I vložka
číslo: 46578/V

Článok I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je odber pohonných hmôt na základe ponuky čerpacej stanice

Tovar
Cena
Splatnosť
Platnosť zmluvy

Článok Il.
Cena a platobné podmienky

MOTOROVÁ NAFTA A BENZÍNY
aktuálne predajné ceny ČS na stojane

1 O dní od vystavenia faktúry za dané obdobie
: doba neurčitá

Článok III.
Vyúčtovanie

1. Predávajúcemu vzniká nárok na vyúčtovanie kúpnej ceny za dodaním tovaru.
1 Kupujúci obdrží v dvoch časových obdobiach /t.j. k 15-tému a k poslednému dňu

v mesiaci/ faktúru s prehľadom odčerpaných pohonných hmôt, na základe ktorej uhradí
peňažnú čiastku na účet predávajúceho.

3. Dňom splatnosti je dátum uvedený na daňovom doklade /faktúre/.
4. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou, má predávajúci právo vyrubiť mu úrok z omeškania

vo výške podľa Obchodného zákonníka.



5. Ak bude kupujúci v omeškaní s úhradou o viac ako 21 dní, má predávajúci právo odber
zablokovať, prípadne od zmluvy okamžite odstúpiť, bez akéhokoľvek upovedomeniakupuj úceho.

Článok IV.
Záväzky kupujúceho

l. Kupujúci poskytne pri podpísaní zmluvy zálohu vo výške O% odberu.
2. Kupujúci zabezpečí :

a/ oboznámenie svojich pracovníkov o spôsobe čerpania PHM na ČS spôsobom
kreditných kariet.

3. Postup pri čerpaní PI-IM :
a/ vodič oboznámi obsluhu ČS pred tankovaním o tejto činnosti.
bi po natankovaní prevezme potvrdený doklad z terminálu. ktorý potvrdí svojim
podpisom pracovník čerpacej stanice ako aj zákazník

4. V deň podpísania Zmluvy o odbere Pl-IM poukázať na účet predávajúceho 0,-- EUR, ako
stálu zálohu na krytie odberu PI-IM.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

l. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú v spojitosti so zmluvou, budú
najprv riešené zmiernou cestou. Ak táto dohoda nebude možná, bude spor rozhodovať
príslušný súd.

2. Právne vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom ako aj inými právnymi normami
platnými v SR.

3. Zmeny, prípadne dodatky k zmluve môžu byť vykonané len písomnou formou.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. z ktorých každá strana obdrží jeden.
5. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Spišskej Novej Vsi dňa 29.04.2020
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