
KÚPNA ZMLUVA č. 
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 
Čl. 1.  Zmluvné strany 

 
1.1. Predávajúci:  
Meno     : Zuzana 
Priezvisko : Bednáriková 

Bankové spojenie:  : Raiffeizen Bank 

číslo účtu:    SK19 1100 0000 0080 1623 2355  
Adresa     :  
r.č.     :  
 
 
/ďalej len „predávajúci“/  

 
1.2. Kupujúci:  
Obchodný názov firmy  Obec Sučany 
Sídlo     Nám. SNP 31, 038 52 Sučany 
Štatutárny orgán   Martin Rybár, starosta obce 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 
číslo účtu:  0351556027/0900 
IČO:   31 6938 
DIČ:   2020596016 
   
  
/ďalej len „kupujúci“/ 

 

 

  
Čl. 2  Predmet zmluvy  

 
1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy špecifikovaného v čl. 3 

tejto zmluvy z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou.  
2. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje predať kupujúcemu predmet kúpy a dodať 

predmet kúpy. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu.  
 

Čl. 3 Predmet kúpy 
  
1. Predmetom kúpy je kombinovaný sporák Amica SPFS 28TLDZP W. 

 

Čl. 4 Kúpna cena 
 

1. Kúpna cena predmetu kúpy je 256,90 Eur (vrátane recyklačného poplatku, dopravného, odvozu 
obalu a odvozu starého výrobku).  

2. Predávajúci nie je platcom DPH.   
3. Kupujúci  sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu na základe faktúry predávajúceho. Splatnosť kúpnej 

ceny je do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
4. Nezaplatenie kúpnej ceny riadne a včas predstavuje dôvod pre odstúpenie od tejto zmluvy zo strany 

predávajúceho. 
 

Čl. 5 Miesto a čas plnenia a stav predmetu kúpy  
  
1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy do miesta plnenia najneskôr do 5 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, o presnom čase bude kupujúceho informovať.  
2. Neprevzatie predmetu kúpy v termíne podľa bodu 1 predstavuje dôvod pre odstúpenie od tejto 

zmluvy zo strany predávajúceho. 



3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: Obec Sučany, Tehelná č.2, 038 52 Sučany. 
4. O prevzatí predmetu kúpy bude vyhotovený preberací protokol podpísaný oboma stranami. 
5. Kupujúci týmto postupuje na predávajúceho nároky z vád predmetu kúpy. 
6. Predmet kúpy je kúpený predávajúcim od spol. Datart dňa 6.7.2021. 

 

Čl. 6 Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, dobrovoľne, bez hrozby tiesne, vážne 
a nie za nevýhodných podmienok. Textu zmluvy rozumejú a na znak súhlasu zmluvy podpisujú. 

3. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle z.č. 
211/2000 Z.z.. 

5. Doručovanie pre účely zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa 
doručuje na poslednú známu adresu zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa touto 
zmluvnou stranou písomne oznámená. Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne 
oznamovať zmenu adresy bez zbytočného odkladu. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich 
prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za riadne (platne a 
účinne) doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky 
odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcom v stanovenej odbernej lehote. 

6. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
 
 
 
Za predávajúceho                                                        Za kupujúceho 
 
 
V Sučanoch, dňa 08.07.2021                                          V Sučanoch, dňa 08.07.2021                    
 
 
 
 
.............................................................. .......................................................... 
      Martin Rybár, starosta Zuzana Bednáriková 
 

 


