KÚPNA ZMLUVA
č. 1/5/2018
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predávajúci:

Marián Lupjan

Sídlo:

-

Narodený:

-

(ďalej len predávajúci)

Kupujúci:

Obec Podhoroď

Zastúpený:

Anton Hricko, starosta obce

Sídlo:

Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď

IČO:

00325635

DIČ:

2020752294

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:

SK5856000000004209490002

(ďalej len kupujúci)
Čl. I.
Základné ustanovenia
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v čl. II. tejto zmluvy do lehoty v čl. III
tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje tento tovar kúpiť. Kupujúci
prehlasuje, že nie je v úpadku a ani nespĺňa podmienky na vyhlásenie konkurzu a je schopný za dodaný tovar
uhrádzať kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy za podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy. Zmluva obsahuje
aj podrobnejšie vymedzenie práv a povinností zmluvných strán
Čl. II.
Základné ustanovenia
1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckého práva na tovar:
Názov tovaru: snežný pluh

Množstvo: 1 ks
Čl. III.
Čas a miesto plnenia
Prechod nebezpečenství škody na tovare

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom plnenia dňa 01.06.2018 a s ukončením plnenia dňa
30.06.2018
2. Miestom plnenia sú: OÚ Podhoroď – k.ú. Podhoroď.
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v mieste plnenia odovzdaním tovaru prepravcovi alebo
odovzdaním tovaru v mieste plnenia kupujúcemu, resp. jeho splnomocnenej osobe.
4. Prípadná škoda, ktorá vznikne na tovare po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na
povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, len keby ku škode na tovare došlo v dôsledku zavineného porušenia
povinností predávajúceho.

Čl. IV.
Kúpna cena
1. Za dodanie tovaru uvedeného v čl. II sa kupujúci zaväzuje zaplatiť nižšie uvedenú kúpnu cenu.
- snežný pluh – 500,00 €/ks bez DPH
2. Prepravu tovaru si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady na miesto predaja OÚ Podhoroď – k.ú. Podhoroď.
3. Predávajúci nie je platcom DPH.
Čl. V.
Platobné podmienky
1. Kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Platobná podmienka je splnená pripísaním platenej čiastky na účet predávajúceho, vklad do jeho pokladne, alebo
osobné prevzatie hotovosti.
3. V prípade, že kupujúci dostane s úhradou kúpnej ceny do omeškania, vzniká právo predávajúcemu účtovať úrok
z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. VI.
Kvalita tovaru. Reklamácie vád.
1. Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar dodaný na základe tejto zmluvy bude vykazovať kvalitu dohodnutú
v čl. II. , bod 2 tejto zmluvy.
2. Predávajúci neručí za vady, ktoré vzniknú na tovare v čase prechodu a po prechode nebezpečenstva škody na
kupujúceho.
3. Kupujúci je povinný vadný tovar uložiť osobitne a vyzvať predávajúceho na prerokovanie reklamácie. Predávajúci
je povinný zúčastniť sa reklamačního konania v lehote do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie, resp. v tomto čase
oznámiť kupujúcemu svoje stanovisko.
4. Predávajúci nezodpovedá za skryté vady tovaru, ktoré nie sú zrejmé pri zatrieďovaní do akostnej triedy vonkajšou
prehliadkou v době expedície tovaru.
Čl. VII.
Osobitné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnost dňom podpísania tejto zmluvy zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu na webovom sídle kupujúceho.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim pod dni zverejnenia tejto zmluvy na základe zákona
č. 546/2010 Z. z..
4. Táto zmluva sa uzatvára v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
V Podhorodi dňa 31.05.2018

V Podhorodi dňa 31.05.2018

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

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

podpis predávajúceho

podpis kupujúceho

