Kúpna zmluva č. 1940190002
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
(zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zapísaná:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Ing. Petr Bláha, podpredseda predstavenstva
Ing. Kvetoslava Trenčianska, člen predstavenstva
Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. : 10393/T
35 826 487
SK 2021607984

(ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

MÚ MČ Bratislava-Rača
Kubačová 21 83106 Bratislava
Mgr.Michal Drotován starosta obce
00304557
2020879212
VÚB, a.s.
SK75 0200 0000 0000 0042 103
(ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spoločne označovaní ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)
sa dohodli na uzavretí tejto Kúpnej zmluvy
(ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
čl.I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy
z predávajúceho na kupujúceho a úprava súvisiacich práv a povinností zmluvných strán a v rámci
tohto záväzok predávajúceho odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a previesť vlastnícke právo
k predmetu kúpy na kupujúceho a recipročne záväzok kupujúceho zaplatiť riadne a včas kúpnu
cenu za predmet kúpy, všetko v intenciách tejto zmluvy.
2. Predmetom kúpy sú opotrebované hnuteľné veci:
5 ks zásahový kabát á 1€..............5,-€
5 ks zásahové nohavice á 1€.........5,-€
5 ks zásahová prilba Galet á 1€.... 5,-€
(ďalej len „predmet“ v príslušnom gramatickom tvare)
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čl.II.
Cena a spôsob úhrady
1. Predávajúci ako vlastník predmetu kúpy sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy kupujúcemu
a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy
prevziať a zaplatiť za predmet kúpy predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu 15-€. (slovom:
pätnásť, EUR). K dohodnutej kúpnej cene bude pripočítná DPH podľa platných právnych
predpisov.
2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu prevodom na bankový účet predávajúceho na základe
faktúry vystavenej predávajúcim s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia.
čl.III.
Spôsob plnenia
1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy ihneď po zaplatení kúpnej ceny.
2. Záväzok odovzdať predmet kúpy je splnený odovzdaním a prevzatím predmetu kúpy v mieste
plnenia Duslo a.s.. Osobou oprávnenou na odovdzanie predmetu kúpy za predávajúceho je
Bc. Marián Vašš a osobou oprávnenou na prevzatie predmetu kúpy za kupujúceho je Marcel
Kadlečík zást.veliteľa DHZO Bratislava-Rača. Momentom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy
dochádza k prevodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy.
3. Kupujúci nadobúda predmet kúpy do výlučného vlastníctva v celosti.
Čl.IV.
Osobitné ustanovenia
1.

Kupujúci vyhlasuje a svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že bol pred uzavretím tejto
zmluvy riadne oboznámený so stavom predmetu kúpy vrátane vád, ktoré vznikli používaním
alebo opotrebením, prípadne iným zásahom, a predmet kúpy kupuje ako stojí a leží.

2. Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady, ktoré sa môžu vyskytnúť na predmete kúpy. Zmluvné
strany zhodne osvedčujú, že kúpna cena za predmet kúpy bola dohodnutá s prihliadnutím na stav
a opotrebenie predmetu kúpy v čase podpisu tejto zmluvy.
Čl.V.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Spory vzniknuté z a/alebo v súvislosti so zmluvou budú riešené pred súdmi Slovenskej republiky.

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len v písomnej forme
prostredníctvom očíslovaných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.
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4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní predávajúci obdrží dve
vyhotovenia a kupujúci jedno vyhotovenie.
6. Zmluvné strany uzavreli zmluvu dobrovoľne, bez nátlaku, nie v tiesni a nie za nápadne
nevýhodných podmienok.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred podpisom pozorne prečítali, jej ustanoveniam
porozumeli, zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu a na znak bezvýhradného súhlasu zmluvu
podpísali.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

V Šali, dňa 28.05.2019

Ing. Petr Bláha, podpredseda predstavenstva
v mene predávajúceho

V Bratislave, dňa 31.5.2019

Mgr.Michal Drotován, starosta obce
v mene kupujúceho

Ing. Kvetoslava Trenčianska, člen predstavenstva
v mene predávajúceho
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Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Kúpnej zmluvy

Dnešným dňom
predávajúci:
kupujúci:

..................................................
Duslo, a.s.
odovzdá a
MČ Bratislava-Rača
preberá opotrebované hnuteľné veci:

5 ks zásahový kabát
5 ks zásahové nohavice
5 ks zásahová prilba Galet

(predmet je bližšie špecifikovaný v bode I. Kúpnej zmluvy).

Kupujúci bol oboznámený so stavom predmetu kúpy, ktorý zodpovedá jeho opotrebeniu.
Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa ...........................

V Šali, dňa ..........................

Bc. Marián Vašš

V Bratislave., dňa .......................

Marcel Kadlečík zást.veliteľa DHZO

za predávajúceho

za kupujúceho

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

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