
KÚPNA ZMLUVA 

 

medzi 

 

KUPUJÚCI: 

 

OBEC KRUŽLOVÁ 

Sídlo: 090 02 Kruţlová 8 

IČO:  00330655 

DIČ:  2020808735 

Bankové spojenie: VÚB SVIDNÍK 

Číslo účtu: 18923612/0200 

Zastúpený: PhDr. Adrián Guţo – starosta obce 

Tel.: 054/7594286 

 

PREDÁVAJÚCI: 

 

Róbert Hajduk M + R elektronika 

Sídlo: SNP 589/28,  089 01  Svidník 

IČO: 34239847 

DIČ: 1024527086 

Bankové spojenie:  VÚB SVIDNÍK 

Číslo účtu: SK2602000000001035143612 

Konateľ:  Mgr. Róbert Hajduk 

                                         

 

 

uzavierajú v súlade s ustanovením § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu 

nasledovného znenia 

 

Článok I 

 Predmet zmluvy 

1.1 Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu športovú výbavu pre 

ZŠ Kruţlová podľa prílohy č. 1, ktorá je povinnou súčasťou tejto zmluvy a kupujúci sa  

zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v čl. III tejto zmluvy. 

 

         

1.2 Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy riadne a včas prevziať a zaplatiť dohodnutú 

kúpnu cenu. 

Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

2.1 Predávajúci vyhlasuje, ţe je výlučným vlastníkom vecí uvedených v prílohe č. 1 tejto 

zmluvy a zaväzuje sa, ţe kupujúcemu predmet kúpy riadne odovzdá vrátane všetkých 

dokladov. 

 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje oboznámiť kupujúceho s obsluhou, funkciu a prevádzkou 

predmetu kúpy. 



 

2.3 Kupujúci vyhlasuje, ţe sa so stavom predmetu kúpy riadne oboznámil a ţe tento v tomto 

stave prijíma do svojho vlastníctva. 

 

Článok III 

Kúpna cena a jej splatnosť 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 2 630,00 eur   slovom          

     (dvetisícšesťstotridsaťeur ) za športovú výbavu podľa prílohy č. 1.  

 

3.2. Kupujúci je povinný dohodnutú kúpnu cenu 2 630,00 eur zaplatiť na účet predávajúceho 

po prevzatí vecí a do 14 dní od vystavenia faktúry. 

 

Článok IV  

Miesto a doba plnenia 

 

4.1 Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v mieste dodania, t.j. v sídle kupujúceho 

v OcÚ Kruţlová 8. 

 

4.2 Kupujúci je povinný prevziať si predmet kúpy pri doručení. 

 

Článok V  

Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami a jej účinnosť je nasledujúci deň po zverejnení. 

5.2 Zmluva obsahuje dve strany a je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých kaţdá 

zmluvná   strana obdrţí po jednom vyhotovení.  

5.3 Akékoľvek spory vzniknuté z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou sa budú riešiť najskôr 

vzájomnou dohodou. Ak zmluvné strany takúto dohodu nedosiahnú, zmluvné strany sa 

dohodli na mieste príslušnom súde v mieste sídla predávajúceho. 

 

 

V Kruţlovej,  dňa 24.9.2018 

 

 

 

 

                                                                                                           

     ............................................................                            ....................................................... 

                 OBEC KRUŢLOVÁ  

      PhDr. Adrián Guţo – starosta obce              Mgr. Róbert Hajduk 

                            kupujúci                                                                   predávajúci                         

  

 

 



Príloha č. 1 

 

Zoznam položiek:                                                 počet          cena za ks     počet ks        cena spolu 

sieť na futbalovú bránu 3*2m sada 85,00 2,00 170,00  

tenisové stĺpiky sada 266,40 1,00 266,40  

tenisová sieť ks 127,30 1,00 127,30  

volejbalové stĺpiky sada 686,00 1,00 686,00  

volejbalová sieť ks 45,00 1,00 45,00  

puzdrá a krytka na volejbalové stĺpiky sada 110,00 1,00 110,00  

kovová sieťka na basketbalový kôš ks 26,40 2,00 26,40  

gymnastická lavička 2,5m ks 135,00 2,00 270,00  

gymnastická lavička 3m ks 140,00 2,00 280,00  

gymnastická lavička 4m ks 180,00 2,00 360,00  

lopta X-treme junior 4 ks 7,95 10,00 79,50  

lopta premium 5 ks 5,30 10,00 53,0  

sieť na futbalovú bránu 7,32*2,44m sada 130,00 1,00 130,00  

SPOLU:  2 630,00  

 

Ceny sú uvedené vrátane DPH.               .                 


