
DOHODA
o predaji a nákupe tovaru

Obec Jakubany, Jakubany 555,065 12

a

Predajňa: Anna Michňová, Jakubany č. 9t,06512
v zastúpení: Michňová Anna
predmet predaja: potraviny, hygienické potreby, školské potreby
tČo :30617383
IČ DPH: SK 1020763205

uzatv étr aju túto dohodu :

Clánok 1

Predmetom dohody je spoluprácapťr zabezpečení predaja a nákupu tovaru v predajni
majite|a formou poukažok na niíkup vystavených obcou Jakubany pre osoby, kto4ým Urad
práce, odd. soc. vecí a rodiny v Starej Lubovni určil osobitného príjemcu dávok v hmotnej
núdzi obec Jakubany.

Čunor 2

Na tento účel obec Jakubany pripravila tlaěivo _ poukáŽku na nákup tovaruo kde sú
uvedené všetky potrebné údaje pre vydanie tovaru a vyplatenie sumy za vydaný tovar: nétzov
predajne, hodnota nákupu, meno a priezvisko kupujúceho, bydlisko, dátum vystavenia
poukažky, meno osoby, ktorá poukáŽku vystavila, jej podpis. Hodnota nákupu je limitovaná
sumou uvedenou na poukažke. Každá poukážka má osobitné znaky : pečiatku obecného
uradu Jakubany a podpis osoby lydávajúcej poukažku.

Čunot< 3

osoby, ktorým ÚpsvaR určil osobitného príjemcu dokladujú originálny podpísaný
pokladničný blok vybraného tovaru pracovníčke obecného úradu v Jakubanoch, ktorá im
následne vydá poukéůky na nákup tovaru. Predajňa r,ydá tovar až po ptevzatí poukažky. Na
zák|ade pokladničných dokladov bude predajni v plnej výške vyplatená suma Za nákup.

čHnok 4

Predajňa sa zavázuje' že doručiteťovi poukažky vydá len sortiment uvedený na
poukážke, maximálne do výšky sumy uvedenej na poukážke. Vydávanie hotovosti v cene



poukríŽky je neprípustné. Taktiež je
vrátane piva.

neprípustný predaj tabakových

ČHnok 5

výrobkov a alkoholu,

obec Jakubany móže kedykoťvek zakúpený tovar skontrolovať.

Čunot< 6

Dohoda sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktoých kďŽdá strana obďržijedno
vyhotovenie.

čtánot< 7

Dohoda nadobúda účinnosť v deň podpísania oboma stranami.

Čunok 8

odstúpenie od dohody' zÍneny alebo dodatky k nej musia mať písomnú formu a musia
byt' podpísané oboma stranami.

pečiatka a podpis

V Jakubanoch, 3 1.1.201 1

.{řln.

predajne


