
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov( ďalej iba „zmluva“)

1. Zmluvné strany

Technické služby mesta Trebišov 
Ing. Imrich Fekete, riaditeľ 
Stavebná 2165/2,075 01 Trebišov 

Osoba zodpovedná za preberanie tovaru: Ing. Imrich Fekete 
IČO: 00188433
DIČ: 2020749951
IČDPH: SK 2020749951
IBAN: SK80 5200 0000 0000 0626 7726
(ďalej len kupujúci)

1.2. Predávajúci: Ivana Hanzelová
Sídlo: 
r. č.: 
č.OP:

(ďalej len predávajúci)

2. Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci sa zaväzuje odkúpiť od predávajúceho nižšie uvedený tovar a zaväzuje sa 
zaplatiť zaň dohodnutú cenu: 13 €/ ks.

2.2. Predmetom tejto zmluvy je  kúpa 1 x použitých plastových sudov v objeme 60 1 
vyrobených z plastu HDPE v množstve 60 ks. Predávajúci sa zaväzuje že plastové 
sudy sú použiteľné na prepravu a skladovanie drobných materiálov, 
odpadu, kuchynského odpadu a pod.

2.3. Predávajúci zabezpečí dopravu požadovaného tovaru.

3. Miesto, čas a spôsob plnenia

3.1. Miesto dodania tovaru: areál Technických služieb v Trebišove
3.2. Termín plnenia predmetu zmluvy je do 21.01.2022.
3.3. Predávajúci sa zaväzuje tovar odovzdať do 5 dní od nadobudnutia účinnosti.
3.4. Tovar prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho.

4. Cena, platobné podmienky

4.1. Cena tovaru je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.

1.1. Kupujúci: 
v zastúpení -  
Sídlo:

1



4.3. Kúpnu cenu uhradí kupujúci v hotovosti pri preberaní tovaru.
Kúpna cena tovaru 780 €.

4.4. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným 
splnením jeho záväzku.

5. Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.
6.2. Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na 

kupujúceho.

7. Zodpovednosť za vady tovaru

7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa 
platných noriem na dodaný tovar. Tovar má vady, ak vlastnosti tovaru nezodpovedajú 
jeho účelu užívania.

7.2. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať 
podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení 
neskorších prepisov.

8. Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov..

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby 
odstúpením pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

8.3. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané formou dodatkov k tejto 
zmluve po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. Takéto dodatky budú tvoriť 
nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

8.4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane jeden rovnopis 
a predávajúci tiež jeden rovnopis.

8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na zmluvu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

8.6. Zmluvné strany uzatvárajúci túto zmluvu prehlasujú, že túto zmluvu pred jej 
podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej 
vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 
Autentickosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

V Slavnici, dňa 49.

Predávajúci:

•  .....

y  Ivana Har^dová

V Trebišove, dňa 19- 4- IqjlJU
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riaditeľ
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