
Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

Predávajúcim: Erich Tóth 
bytom: 044 23 Rudník 259

Kupujúcim: MŠKM Trebišov 
V zastúpení: Mgr. Dušan Kobeľa 
/ČO: 00188459
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov

za nasledovných podmienok

v
Článok 1.

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je brankárska výstroj junior, 
betóny, lapačka, vyrážačka, vesta, maska, suspenzor, korčule, hokejová taška.

1.2 Predávajúci prehlasuje, že je nepochybným vlastníkom predmetov kúpy podľa bodu 1.1 
a je s ním oprávnený nakladať za účelom jeho predaja.

1.3 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy špecifikovaný v bode 1.1 pri podpise 
tejto zmluvy kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň 
kúpnu cenu.

1.4 Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy podľa bodu 1.1 neviaznu žiadne vady ani 
právne povinnosti, ktoré by bránili prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho. V prípade 
akejkoľvek právnej vady na predmete kúpy podľa bodu 1.1 je kupujúci oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť.

Článok 2.
Kúpna cena

2.1 Kúpna cena za predmet kúpy podľa Článku 1 bodu 1.1 tejto zmluvy je 650,- € (slovom:
šesťstopäťdesiat eur). Kúpna cena bude vyplatená na číslo účtu: :

do 7 dní od podpisu zmluvy.

Článok 3.
Prehlásenia predávajúceho a kupujúceho

3.1 Predávajúci prehlasuje, že stav hokejovej výstroje, ktorá je uvedená v Článku 1 bode 1.1 
zodpovedá primeranému opotrebeniu vzhľadom k jeho veku a používaniu.



3.2 Kupujúci prehlasuje, že bol riadne oboznámený s aktuálnym stavom hokejovej výstroje,
uvedenej v Článku 1 bode 1.1 podľa bodu 3.1 tohto článku.

Článok 4.
Záverečné ustanovenia

4.1 Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich 
vzájomný záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným 
zákonníkom.

4.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma účastníkmi zmluvy a účinnosť 
deň nasledujúci po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov.

4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si pred jej podpisom riadne prečítali, uzatvárajú 
ju vážne, slobodne, určito, zrozumiteľne a súhlasia s jej obsahom, na dôkaz čoho 
zmluvu vlastnoručne podpisujú.

4.4 Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane 
kupujúci a jeden predávajúci.
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