Kúpna zmluva
Článok I.
Zmluvné strany
Peter Pejkovič – EKO REKREA
Sídlo: Priemyselná 5, 917 01 Trnava
IČO: 33211752
DIČ: 1020341377
IČ DPH: SK1020341377
Zapísaný: Okresný úrad Trnava
Číslo živnostenského registra: 207-2329
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Konajúci: Peter Pejkovič
(ďalej len „predávajúci“)
a
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo: Hlavná 17, 917 01 Trnava
IČO: 00 598 135
DIČ: 2021190963
IČ DPH: SK2021190963
Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúci: Ing. Martin Turčan, riaditeľ
(ďalej len „kupujúci“)
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto
kúpnu zmluvu
(ďalej len „zmluva“)
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je svetelná tabuľa, s označením SU750 LED, určená pre hokej (ďalej len
„predmet zmluvy“), nainštalovaná v priestoroch Mestského zimného štadióna v Trnave, ktorá
je vo vlastníctve predávajúceho.
2. Predávajúci týmto predáva kupujúcemu predmet zmluvy vrátane všetkých súčastí
a príslušenstva a zaväzuje sa odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu a kupujúci prijíma
predmet zmluvy do svojho vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu za predmet zmluvy
kúpnu cenu určenú v článku III tejto zmluvy.
Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov vo výške 3 277,00 Eur (slovom tritisícdvestosedemdestiatsedem eur) bez DPH.

2. Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych noriem.
2. Kúpna cena bude splatná na základe faktúry, ktorú vystaví predávajúci, so splatnosťou 15
dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
Článok IV.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje protokolárne odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy v lehote do 15
dní od podpísania tejto zmluvy.
2. Miesto odovzdania predmetu zmluvy je Mestský zimný štadión v Trnave, Spartakovská ulica
č. 1/B, 917 01 Trnava.
3. Prevzatie predmetu zmluvy po kontrole úplnosti potvrdí zodpovedný zamestnanec
kupujúceho podpisom na preberacom protokole predloženom súčasne s predmetom zmluvy.
Článok V.
Zodpovednosť za vady
1. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho
dňom zaplatenia kúpnej ceny dohodnutej v čl. III tejto zmluvy.
VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle kupujúceho.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých
v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných strán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú
ju slobodne, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom
je vlastnoručne podpisujú.
6. Zmluva zverejnená dňa 16.09.2019
V Trnave dňa 05.09.2019

v.r.
----------------------------------

v.r.
----------------------------------

Peter Pejkovič

Ing. Martin Turčan

predávajúci

kupujúci

