Kúpna zmluva č. 05/12/2014
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „zmluva") medzi:
Článok I.
Zmluvné strany
1.1

Predávajúci:
Právna forma:

Tomlux s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trebišov, oddiel: Sro, vložka číslo: 140/R.
Sídlo:
Viničná 8, 940 64 Nová Zámky
Štatutárny orgán:
Ing. Zuzana Kapacsková – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:
SLSP a.s., pobočka Nové Zámky
Číslo účtu:
0240991165/0900
IČO:
34153004
IČ DPH:
SK2020144786
(ďalej v texte „predávajúci")

1.2

Kupujúci:
Mesto Čierna nad Tisou
Štatutárny orgán:
Ing. Marta Vozáriková
IČO:
00331465
DIČ:
2020730415
Právna forma:
právnická osoba zriadená podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
Bankov é spojenie:
Primabanka a.s., Michalovce
Číslo účtu:
SK15 5600 0000 0004 0717 4002
Tel. / Fax:
056/6872201
Zástupca k rokovaniam o plnení zmluvy: Ing. Marta Vozáriková
(ďalej v texte „kupujúci")

Článok Il.
Všeobecné ustanovenia
2.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom majetku – kryty na sveltá Patica P1/2 v. 1190mm a v. 910mm, farba
červená v rozsahu a množstve podľa prílohy č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto kúpnej zmluvy.
Článok IIl.
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu tovar špecifikovaný v ČI. II
zmluvy (ďalej len „predmet kúpy") a previesť na neho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho prevziať
predmet kúpy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v ČI. IV bod 1 zmluvy.
3.2 Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu kúpy, predmet kúpy je bez vád, jeho
vyhotovenie zodpovedá účelu použitia v kuchynskej prevádzke s kompletným príslušenstvom.
Článok IV.
Kúpna cena
4.1 Kúpna cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích
vyhlášok, ako pevná cena podľa schválenej projektovej dokumentácie.
4.2 Cena predmetu zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne :
Cena bez DPH (€)
1241,17 €
DPH 20 % (€)
248,23 €
Cena spolu (€)
1489,40 €
Slovom cena spolu s DPH : tisícštyristoosemdesiatdeväť a 40/100 EUR
4.3 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu, a to na základe
faktúry vyhotovenej predávajúcim.
4.4 Predávajúci vyhotoví faktúru do 14 kalendárnych dní po podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí
predmetu kúpy a doporučene ju doručí kupujúcemu
4.5 Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia kupujúcemu.
4.6 Faktúra obsahuje obligatórne náležitosti v zmysle § 71 zákona č 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov.
Článok V.
Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy
5.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobudne kupujúci úplným
zaplatením dohodnutej kúpnej ceny.
5.2
Dňom podpísania odovzdávacieho protokolu prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na predmete

kúpy na kupujúceho.
Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1 Predávajúci:
a) sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy,
b) sa zaväzuje oboznámiť kupujúceho so stavom predmetu kúpy.
6.2 Kupujúci:
a) sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom a v lehote uvedenej v ČI. IV.
zmluvy,
b) sa zaväzuje prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne a oboznámiť sa s jeho stavom a prípadnými
vadami, o týchto skutočnostiach sa uvedie záznam v zápisnici o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy,
c) sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť predávajúceho na vady zistené dodatočne, na
ktoré nebol vopred upozornený,
d) je oprávnený domáhať sa odstránenia vád predmetu kúpy, na ktoré nebol predávajúcim upozornený; v
prípade, že takto zistená vada nebude v dohodnutom termíne predávajúcim odstránená, alebo pôjde o vadu
neodstrániteľnú, je kupujúci oprávnený požadovať primeranú náhradu.
Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruka
7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy dodá podľa podmienok tejto zmluvy.
7.4 Záručná doba na tovary je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu kúpy.
7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci
povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu kúpy.
Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy
8.1 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že kupujúci poruší svoj záväzok uvedený v ČI.
VI bod 2 písm.a), b) tejto zmluvy.
8.2 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v
ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné Odstúpenie nadobúda účinky dňom jeho
doporučeného doručenia do sídla zmluvnej strany
8.3
Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti
(záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude
zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude
oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o
odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
9.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami V zmysle §47a ods.1
Občianskeho zákonníka v platnom znení zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého
zverejnenia.
9.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike
9.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k zmluve je možné uskutočniť výlučne formou písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
9.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží predávajúci a tri obdrží kupujúci.
9.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpisujú.
V Nových Zámkoch, dňa 18.12.2014

…..................................................
predávajúci

V Čiernej nad Tisou, dňa 17.12.2014

….........................................................
Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta

Príloha č. 1 tejto zmluvy - cenová ponuka predávajúceho č. 14CP0725 zo dňa 8.12.2014

