
Predávajúci: 

Kupujúci: 

Kúpna zmluva 

uzatvorcná podl'a § 409 a násl. Obchodného zákonníka 

Článok l. 
Zmluvné strany 

BELLIMPEX, s.r.o. 
Kossúthova č. 6, 943 Ol Štúrovo 
IČO: 36 705 390 
IČ DJ>H: SK2022286629 
V zastúpení: Mikulášom Némethom- konatel'om spoločnosti 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra 
Oddicl: Sro, vložka č.: 19019/N 

Mesto Trebišov 
Ul. M.R. Štefánika 862/204 
075 2:i Trebišov 
V zastúpení: Ing. Mariánom Kolesárom- primátorom mesta 
IČO: 00331996 
DIČ: 2020773590 

Článok 2. 
Predmet zml u vy 

2.1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodávka tovaru: 

Merač rýchlosti BX-1 SPOMAU, napájanie z verejného osvetlenia 230V/50Hz. 
Počet kusov: 2 ks 

2.2. Predávajúci týmto predáva predmet kúpy uvedený v Článku 2. bod 2.1. tejto zmluvy 
kupujúcemu a tento ho nadobúda do svojho výlučného vlastníctva. 

Článok 3. 
Kúpna cena 

3.1. Kúpna cena bola dohodnutá na základe cenovej ponuky predávajúceho zo dňa 

14.06.2011 predloženej v 1/1kazke s nízkou hodnotou na dodanie tovaru "Merač rýchlosti 
vozidiel" vyhlásenej kupuj licím dňa 06.06.2011, a to v počte 2 ks: 

Cena za 1 ks bez DPH: 
DPH20%: 

1.875,00 EUR 
375,00 EUR 
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Celková cena za 2 ks s DPH: 4.500,00 EUR 

3.2. Cena uvedená v bode 3 .1. tejto zml u vy zahrna dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky 
a školenie na obsluhu predmdu kúpy určeného zamestnanca kupujúceho. 

3.3. Kupujúci zabezpečí na vlastně náklady: 
- stÍp na osadenie meračov rýchlosti 
- prípojku z verejného osvetlenia 
- povolenie na osadeni~ 

3.4. Kupujúci sa zavazuje zaplatit' kúpnu cenu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

3.5. Ak kupujúci nezaplatí faktúru v lehote vymedzenej touto zmluvou je predávajúci 
oprávnený požadovat' od kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% 
z nezaplatenej sumy faktúry za každý deň omeškania, a to až do zaplatenia. 

Článok4. 
Osobitné dojednania 

4.1. Predávajúci je povinný dodat' predmet kúpy v mieste montáže (Trebišov, Mestská časť 
Milhostov, stÍpy verejného osvetlenia, ktoré určí predávajúci po dohode so správcom 
verejného osvetlenia - Technickými službami mesta Trebišov) na základe dojednania 
zodpovedných zamestnancov zmluvných strán, a to v termíne do 31.07.20 ll. 

4.2. Kupujúci sa zavazuje dodaný predmet kúpy uvedený v Článku 2. bod 2.1. tejto zmluvy 
prevziať, dodací list podpisn( a potvrdit' príslušnou pečiatkou. 

4.3. Predávajúci sa zaviizuje odovzdať spolu s predmetom kúpy aJ doklady súvisiace 
s predmetom kúpy prípadne s jeho uvedením do prevádzky. 

4.4 Kupujúci nadobudne yJastnícke právo k predmetu kúpy dňom jeho prevzatia (po uvedení 
do prevádzky ). 

4.5. Predávajúci poskytuje na predmet kúpy záruku za akosť v dÍžke trvania 2 roky. 

4.6. Predávajúci sa zavazuje vykonávat' mimozáručné opravy za nasledovných podmienok: 

o Výjazdné na miesto opravy je 0,40 EUR bez DPH za l km a spočíta sa zo 
Štúrova od sídl~1 spoločnosti. Uvedená cena platí pre rok 2011. 

o Cena opravy za každú načatú hodinu je vo výške 20 EUR bez DPH. Uvedená 
cena platí pre rok 2011. 

Článok S. 
Záverečné ustanovenia 

5.1. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich slobodnú 
a vážnu vol u, žiadne z ustanovení zmluvy nie je nejasné, ani sp6sobilé uviesť niektorú zo 
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1nluvných strán do omylu. žiadne z ustanovení nepovažuje niektorá zo zmluvných .strán pre 
1Šeba za zjavne nevýhodné a preto zmluvu na znak súhlasu podpisujú. 

5.2. Táto zmluvaje platná d1íomjej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

5.3. Táto zmluva je poviJme zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením § 47a ods. 
I Občianskeho zákonníka a nadobúda účinnost' dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia 
na intemetovej stránke kupujúceho ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, po dve pre 
každú zo zmluvných strán. 

V Trebišove, dňa 20.07.20 I I 

Za predávajúcehq:'. \ ~v\ 
·~~ ' 

BEWMPEX s.r.o. 
Kossuthova 6 

943 01 Stúrovo- SR 
ICO: 36705390 DIČ: 2022286629 

IČ DPH: 2022286629 

BELLIMPEX, s.r.o. 
konatel' 

V Trebišove, dňa 20.07.2011 

Za kupujúceho: 

Ing. Marián 1\.UIJe>lar ___ _... 

primátor 
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