KÚPNA ZMLUVA

260/2019

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
medzi:
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpený:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Obchodná 64, 816 11 Bratislava
00 164 429
2020798736
Mgr. Dana Kľučárová, PhD., generálna riaditeľka
Štátna pokladnica
SK64 8180 0000 0070 0007 1441

(ďalej len ako „kupujúci“)
a
obchodné meno:
sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IC DPH:
registrácia:
zastúpený:
bankové spojenie:

Stanislav Otruba- Kováčstvo, Zvonkárstvo
Stred 356, 027 05 Zázrivá
32279779
1021308486
Živn. register SR č. 503-1739
Stanislav Otruba

(ďalej len ako „predávajúci“)
1

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho
vlastnícke právo k tovaru, záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností
vyplývajúcich z tejto zmluvy.
1.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru uvedenému
v príloha č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „predmet kúpy“).
1.3 Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

2

Podmienky predaja

2.1 Predávajúci dodá kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci prevezme predmet kúpy na základe
protokolu o odovzdaní a prevzatí najneskôr do 28.2.2019.
2.2 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v sídle kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom
mieste dodania.
3

Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení v znení neskorších predpisov vo výške 1300,50EUR
(slovom jedentisíctristo EUR päťdesiat centov) bez DPH.
3.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu do 25 dní odo dňa
protokolárneho prevzatia predmetu kúpy prevodom na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy, na
základe faktúry vystavenej predávajúcim, ktorú odovzdá kupujúcemu spolu s predmetom kúpy. Za
deň úhrady sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho.
3.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, je kupujúci oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu. V takomto prípade sa
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preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo
novo vystavenej faktúry kupujúcemu.
3.4 Kúpna cena zahŕňa všetky náklady predávajúceho, ktoré mu vzniknú v súvislosti s plnením tejto
zmluvy (vrátane nákladov súvisiacich s balením a dopravou predmetu kúpy kupujúcemu).
4

Záruka

4.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu dvojročnú záruku na tovar dodaný na základe tejto zmluvy.
4.2 Predávajúci je povinný v prípade dodania vadného tovaru odstrániť reklamovanú vadu najneskôr
do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú inú
lehotu, prípadne má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcej povahe
a rozsahu vady. Ak by išlo o vadu, ktorá urobí predmet kúpy neupotrebiteľný, má kupujúci právo
odstúpiť od zmluvy.
4.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak predmet kúpy nemá ním požadované vlastnosti.
Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak sa ubezpečenie predávajúceho o tom, že
predmet kúpy nemá vady, ukáže nepravdivým.
4.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny viac
ako 14 pracovných dní. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní
s dodaním predmetu kúpy o viac ako 14 dní.
5

Záverečné ustanovenia

5.1 Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme
číslovaných a podpísaných dodatkov.
5.2 Za doručenú písomnosť sa považuje podľa tejto zmluvy aj písomnosť, ktorá bola zaslaná
doporučene poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj keď sa vráti
poštou ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, a to tretím dňom od vrátenia
odosielajúcej zmluvnej strane.
5.3 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne skutočnosti neupravené touto
zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo iného všeobecne
záväzného právneho predpisu platného v Slovenskej republike.
5.4 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane predávajúci a dve vyhotovenia
si ponechá kupujúci.
5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že zmluva bola
uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak
nápadne nevýhodných podmienok.
5.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu (zákon
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).
V Bratislave dňa

-------------------------------------------------Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Mgr. Dana Kľučárová, PhD.
generálna riaditeľka
kupujúci

Kúpna zmluva

-----------------------------------------------StanislavOtruba- Kováčstvo-Zvonkárstvo
predávajúci
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Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve
č. .............

ZOZNAM ĽUDOVÝCH
UMELECKÝCH VÝROBKOV

por.č.

cena
množstvo jednotková cena spolu

Skl.číslo

Názov

1

1241300001

zvonec železný plechový č.4

30

3,10

93,00

2

1241300002

zvonec železný plechový č.5

30

3,60

108,00

3

1241300020

zvonec železný plechový č.5,5

40

4,00

160,00

4

1241300003

zvonec železný plechový č.6

25

4,50

112,50

5

1241300004

zvonec železný plechový č.7

30

5,00

150,00

6

1241300006

zvonec železný plechový č.8

10

5,50

55,00

7

1241300021

zvonec železný plechový č.9

15

6,30

94,50

8

1241300007

zvonec železný plechový č.10

10

7,20

72,00

9

1241300008

zvonec železný plechový č.10,5

10

9

90,00

10

1241300009

zvonec železný plechový č.13

5

11,70

58,50

11

1241300012

4

13,50

54,00

12

1241300022

10

7,20

72,00

13

1241300026

zvonec železný plechový č.13,5
zvonec železný plechový č.1/4
ovčie
zvonec železný plechový č.1/2
ovčie

10

8,10

81,00

14

1241300013

zvonec železný plechový -šúlár

10 10,00
60,00
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