
Obchodná kúpna zmluva 

uzavretá podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

 

1) Kupujúcim: Obec Červený Kláštor 
 zastúpeným: Ing. Štefanom Džurným, starostom obce 

 so sídlom: Červený Kláštor č.65, 059 06 
 IČO: 326 135 

a 

2) Predávajúcim:  

 zastúpeným:   Ing. Milan Budzák 
 so sídlom:  Vydrník 140, 059 14  
 nar: xxxxxxx  , RČ: xxxxxxxxx 
           

I. 
Predmet plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar:   

- publikácie pre účely propagácie regiónu Zamaguria  

- dodané množstvo : 30 ks    

  

2. Množstvo tovaru podľa bodu 1. je: 

 -pevné a neprekročiteľné, 

3. Od množstva podľa bodu 2. sa môže predávajúci odchýliť o 0 %. 

4. Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa na tovar. 

5. Osobitné požiadavky pre dodávky na export: žiadne 

6. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa bodu II. tejto 

zmluvy. 

II. 
Cena 

 Celková cena dodávky:105,00 €. (3,50€/ks) V cene je zahrnutá doprava tovaru 

na miesto plnenia. Po podpísaní tejto zmluvy kupujúci sa zaväzuje poskytnúť uvedené 

finančné prostriedky uvedené v čl. II. tejto zmluvy v hotovosti do pokladne 

predávajúceho, najneskoršie však pri prebratí tovaru kupujúcim na mieste plnenia. 

Príp. bankovým prevodom na bankový účet uvedený predávajúcim. 

           
III. 

Čas plnenia 
1. Termín dodania tovaru je do 15.12.2022 

IV. 
Miesto plnenia 

 - prevzatím tovaru kupujúcim v sídle kupujúceho 

 

V. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva na tovar 

a) Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny 

b) Platia ustanovenia §443 ods.1 a 2. Obch. zák. 

 

VI. 
Nebezpečenstvo škody na tovare 

Platia ustanovenia § 455 § 457 Obch. zák. 
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VII. 
Zodpovednosť za chyby tovaru 

Platia ustanovenia § 422 a násl. Obch. zák. 

VIII. 
Platobné podmienky 

Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku. 

IX. 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu pokutu  vo 

výške 5 % z ceny nedodaného tovaru. 

2. V prípade, že kupujúci odmietne alebo iným spôsobom znemožní 

predávajúcemu splniť dodávku tovaru, zaplatí predávajúcemu zmluvnú pokutu 

vo výške 5 % neodobratého tovaru. 

3. V prípade dodania chybného tovaru zaplatí predávajúci zmluvnú pokutu vo 

výške 5 % z ceny chybného tovaru. 

X. 
Obaly a balenie 

Tovar bude zabalený nasledujúcim spôsobom: x 

XI. 
Iné dojednania a záručná lehota 

1. Kupujúci sa zaväzuje umožniť prístup určeným pracovníkom predávajúceho do 

priestorov svojich objektov s cieľom splnenia tejto zmluvy  

2. Záručná doba na dodaný výrobok je 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku 

kupujúcim 

 

XII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu možno zmeniť len obojstranným písomným prejavom zmluvných 

strán. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v  2. vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane jedno vyhotovenie. 

 

V Červenom Kláštore  ,dňa 10. 6. 2022 

 

 

 

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

kupujúci predávajúci 

 


