MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
––––––––––––––––––––––––––––
Č. p.: ÚIA – 812 /2010- OdŠONMŠ

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy :1 /1

KÚPNA ZMLUVA č. 2010/336
uzatvorená podľa § 588 až 610 Občianskeho zákonníka, v súlade s ustanovením § 11
zákona NR SR č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov .
Článok I.
Zmluvné strany
1.1. Kupujúci:

S.M.S., spol. s r.o.

Sídlo:
IČO:
IČ DPH:

Pionierska 423, 018 41 Dubnica nad Váhom
316 108 11
SK2020437078

Zastúpená :

Ing. Ladislavom BURANSKÝM
konateľom

Bankové spojenie:

XXXXXXXXXXXX

Zapísaná v:

Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro,
vložka č. 2729/R

Povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom číslo: 31010702001
(ďalej len „zmluvná strana I.“)

1.2. Predávajúci:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo obrany SR
Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Pavol LÍŠKA
riaditeľom Úradu pre investície a akvizície

Vybavuje:

mjr. Ing. Peter KOREŇ

IČO:

30 845 572

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica
č. ú. 7000171135/8180
Článok II.

KZ č. 2010/336

tel.: kl. 0960 317 636
fax : 0960 317 683

Predmet kúpnej zmluvy
2.1. Predmetom kúpnej zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok štátu- vojenský materiál.
2.2 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy špecifikovaný podľa Prílohy č.1,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu za predmet zmluvy stanovenú v článku III. tejto zmluvy
a prevziať predmet zmluvy podľa článku IV. tejto zmluvy.
Článok III.
Cena
3.1. Cena je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
3.2. Cena za predmet zmluvy je 87 992,00 € (slovom:
osemdesiatsedemtisícdevätsodeväťdesiatdva 00/100 eur). Predávajúci nie je platiteľom
DPH.
Článok IV.
Miesto, termín a spôsob plnenia kúpnej zmluvy
4.1. Kupujúci prevezme predmet zmluvy v mieste plnenia podľa Prílohy 1, až po zaplatení
dohodnutej ceny.
4.2. Informáciu o zaplatení zašle predávajúci príslušnému materiálovému hospodárovi, ktorý
organizuje výdaj predmetu zmluvy.
4.3. Odber predmetu kúpnej zmluvy v mieste plnenia vykoná kupujúci vlastnými silami,
najneskôr do 30.9.2011 v pracovných dňoch a v čase pravidelnej pracovnej doby, pričom
čiastkové odbery sú povolené. Termín odberu predmetu zmluvy v mieste plnenia je
kupujúci povinný prerokovať s veliteľom útvaru najmenej päť pracovných dní pred jeho
prevzatím. Kupujúci potvrdí prevzatie predmetu zmluvy podpisom preberacieho zápisu.
Jeden výtlačok podpísaného preberacieho zápisu zašle výdajca bezodkladne na Úrad pre
investície a akvizície MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
4.4. Zmluva je považovaná zo strany predávajúceho za splnenú odovzdaním predmetu zmluvy
kupujúcemu v mieste plnenia a podpísaním preberacieho zápisu kupujúcim.
4.5. Ak kupujúci neprevezme predmet zmluvy v dohodnutom termíne podľa článku IV. tejto
zmluvy z dôvodov na jeho strane, zaniká platnosť zmluvy a zmluvným stranám z nej
nevyplývajú žiadne práva a ani povinnosti, okrem povinnosti predávajúceho vrátiť kúpnu
cenu za neodobratý predmet zmluvy (ak bola kupujúcim zaplatená na účet predávajúceho)
bez príslušenstva kupujúcemu a povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu zmluvnú
pokutu podľa článku VIII. bod 8.1. tejto zmluvy.
4.6. Predmet zmluvy bude kupujúcemu slúžiť pre podnikateľské účely.
Článok V.
Platobné podmienky
5.1. Zmluvné strany sa dohodli na platbe vopred.
5.2. Predávajúci po nadobudnutí platnosti zmluvy vystaví faktúru na dohodnutú kúpnu cenu za
predmet zmluvy a odošle ju na adresu kupujúceho v dvoch vyhotoveniach.
5.3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu do 14 dní odo dňa doručenia faktúry a ako
variabilný symbol pri platbe uvedie číslo faktúry.
5.4. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady faktúry považuje dátum pripísania platenej sumy
na účet predávajúceho v jeho banke.
Článok VI.
Kvalita tovaru
6.1.Kupujúci je oboznámený so stavom predmetu zmluvy. Predmet zmluvy nebude pre potreby
kupujúceho predávajúcim opravovaný, upravovaný ani vylepšovaný. Na predmet zmluvy
predávajúci neposkytuje kupujúcemu záruku.
Článok VII.
KZ č. 2010/336
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