
Kupujúci: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 

KÚPNA ZMLUV A 
č. 2012/2200/2135 

uzavretá podl'a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 
(ďalej len "zmluva") 

Článok I. 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská2, 42 04 Bratislava 

Ladislav Lazár riaditel' štátneho podniku 

DIČ: 2020480198 
rč D PH: SK 2020480198 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Pš, vložka č.32/B. 
(ďalej len "kupuj ú ci") 

a 

Predávajú ci: 
Bytom: 
Dátum nar.: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Nie je platca DPH. 
(ďalej len "predávajúci" a spolu s kupujúcim ďalej len "zmluvné strany") 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

l. Predávajúci sa zaväzuje predať kupujúcemu drevené lavičky v množstve l O kusov, a to 
s nasledovnými rozmermi: 
- dÍžka sedacej časti lavičky: 2000 mm, 
- šírka sedacej časti: 320 mm, 
- výška sedacej časti od zeme: 450 mm, 
pričom konštrukcia lavičiek je z pozdÍžne rezaných kmeňov stromov s povrchovou úpravou lakom 
a lavičky budú po dodaní zakotvené do telesa hrádze ocel'ovou kotvou ukončenou v betónových 
pätkách hÍbky 300 mm- 2 ks pätiek na každú lavičku (d'alej len "lavičky" alebo "predmet kúpy"). 
Fotografia lavičky je prílohou č. l tejto zmluvy. 

2. Na základe tejto zmluvy predávajúci predáva kupujúcemu predmet kúpy a prevádza naňho vlastnícke 
právo k predmetu kúpy. Kupujúci predmet kúpy od predávajúceho kupuje, preberá ho do svojho 
vlastníckeho práva a zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 

l. 

Článok III. 
Kúpna cena 

K~pujúci sa zaväzuj~ zaplatiť za predmet kúpy, t. j. za lavičky v počte I O kusov, kúpnu. cl'lt.t"'"V.fl........ 

vyške l,- € (slovom: Jeden eur) bez DPH. /x~--; "l" • · ""' 
~o 
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2. V dohodnutej cene je zahrnutá aj doprava predmetu kúpy do miesta určenia a jeho zakotvenie do 
telesa hrádze v súlade s pokynmi kupujúceho. 

3. Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny bude faktúra vystavená predávajúcim a doručená 
kupujúcemu do l 5 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené podl'a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v platnom znení, údaje v zmysle Obchodného zákonníka, údaje v zmysle 
tejto zmluvy, ako aj číslo tejto zmluvy a číslo účtu uvedené v článku I. tejto zmluvy. 

5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu na účet predávajúceho uvedený vo faktúre 
do 30 dní odo diía preukázatel'ného doručenia faktúry kupujúcemu. 

6. Kúpna cena sa považttie za uhradenú dňom odpísania peňažných prostriedkov z účtu kupujúceho 
v prospech účtu predávajúceho uvedeného v predmetnej faktúre. 

Článok IV. 
Čas a miesto plnenia 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá kupujúcemu predmet kúpy uvedený v čl. TI. tejto 
zmluvy a osadí na mieste určenom kupujúcim v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v zmysle 
bodu 2., čl. VI. zmluvy. 

2. Miestom plnenia je Vodné dielo Žilina. Predmet kúpy bude považovaný za dodaný jeho prevzatím 
kupujúcim v mieste a. Predmet prevziať pracovníci 
prevádzky VD Žilina 

Článok V. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

l. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy okamihom odovzdania predmetu kúpy 
predávajúcim kupujúcemu a jeho prevzatia kupujúcim. 

2. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho okamihom, ked' prevezme 
predmet kúpy od predávajúceho. 

Článok Vl. 
Záverečné ustanovenia 

l. Nakol'ko kupujúci je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že zmluva a daňové doklady 
súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy 
ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ust. § Sa a § 5b. Za tým účelom 
predávajúci udel'uje kupujúcemu súhlas na vykonanie potrebných právnych úkonov týkajúcich sa 
zverejnenia uvedených dokumentov. 

2. Kúpna zmluva nadobúda platnosť jej podpisom obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust. § 47a ods. l Občianskeho zákonníka. 

3. Zmluva vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom predávajúci obdrží jeden rovnopis a kupujúci __ o _____ 

-



dva rovnopisy. 

4. Túto zmluvu je možné meniť a doplňať len na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán formou 
písomných dodatkov. 

5. Vzťahy, ktoré si zmluvné strany nedojednali v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni, za nápadne 
nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne 
námietky, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

7. Prílohou tejto zmluvy je Príloha č. l - Fotografia lavičky. 

fYtCLiwťtMA-ť_ 2 8. OEC. l01Z 
V ........................................... ,dňa ....................... . 

Predávajúci: Kupujúci: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁTNY 

Ing. Ladislav Lazár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

-



-




