
 

KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

Odberateľ 

 Názov:    Obec Nová Bystrica 

          Štatutárny zástupca:  Ing. Jozef Balačin, starosta obce 

 IČO:    00314145 

 DIČ:                         2020553150 

 IČ DPH:    obec nie je platcom dph 

 Sídlo:   Obecný úrad Nová Bystrica 657, 

02305 

                    Peňažný ústav:        Prima banka a.s., pobočka Čadca

 IBAN účtu:     SK95 5600 0000 0077 0012 6001 
 

Dodávateľ 

 Názov:                    Gluc PBS s.r.o.  

 IČO:                       293 94 490 

 IČ DPH:                 CZ 293 94 490       

                    Sídlo:                       Klimkovice 

     Mlýnská 771, 742 83 

     ČR 

                    Peňažný  ústav:      Československá obchodní banka  

           IBAN účtu:    CZ69 0300 0000  0002 4909 6204 
 

 

čl. 1 Predmet kúpy 
 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tento tovar: 

Vodomerná šachta hranatá samonosná VSH-S-1: 

Objem – 2 m
3 

Výška – 1,8 m 

Dĺžka – 1,05 m 

Šírka – 1,35 m 

Hmotnosť: 100 kg 

Počet a cena:   1 kus  v cene  726,00  Eur s DPH.
 

Celková cena tovaru predstavuje sumu 726,00  Eur s DPH. 

Odberateľ sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať. 

Dodávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve. 

 

 

čl. 2 Kúpna cena 

 

Odberateľ sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť 726,00 Eur s DPH, slovami 

sedemstodvadsaťšesť eur.  

Kúpnu cenu uhradí odberateľ formou zálohovej faktúry, ktorú sa odberateľ zaväzuje uhradiť 

v lehote splatnosti a následne mu bude dodaný tovar a vystavená riadna zúčtovacia faktúra do 

14 dní odo dňa prijatia platby. 

 

 



 

čl. 3 Termíny plnenia 

 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy najneskôr do 30 

dní od zaplatenia faktúry. 

 

čl. 4 Obaly a balenie 

 

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 

prepravy. Predmet kúpy bude dodaný v požadovanej kvalite. 

 

 

čl. 5 Zodpovednosť za vady tovaru 

 

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 

znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude odberateľ reklamovať písomne u dodávateľa 

v lehote 3 mesiacov odo dňa prevzatia. 

 

 

čl. 6 Ostatné ujednania 

 

Dodávateľ pri odovzdaní predmetu kúpy oboznámi odberateľa s technickým stavom predmetu 

zmluvy a žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, odberateľovi nezatají. 

Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu 

zmluvy podľa čl. 1. 

Záruka je stanovená na 24 mesiacov od dodania. 

 

 

čl. 7 Záverečné ustanovenia 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po 

zverejnení zmluvy. 

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán iba v písomnej 

forme. 

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 

určite, vážne a zrozumiteľne. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie. 

Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení  

Kúpnej zmluvy na webovom sídle obce (www.novabystrica.sk) alebo v centrálnom registri 

zmlúv vedeným Úradom vlády SR a to v rozsahu a v štruktúre, ktorá je daná nariadením 

vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv 

v centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. 

 

 

V Novej Bystrici, dňa 18.09.2019    V Klimkoviciach, dňa 20.09.2019 

 

 

 

…………………………………    …………………………………. 

podpis odberateľa      podpis dodávateľa  

http://www.novabystrica.sk/

