
 

 

KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

Odberateľ: Obec RASLAVICE  

                     Hlavná 154/30  

                     08641 STAROSTA  

                     Marek RAKOS                        
                              

 

Dodávateľ: Peter KADLEC 

                    Veterná Poruba 71 

                    Liptovský Mikuláš 

                    03104                
  

 

čl. 1 Predmet kúpy 

 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi  Fotopasce SUNTEK HC330M s prílušenstvom 

(microSD karta, AA tužkové batérie) v počte kusov 5 a odberateľ sa zaväzuje tieto fotopasce 

od predávajúceho prevziať. 

Dodávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol 

predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou 

zárobkovou činnosťou. 

 

 

čl. 2 Kúpna cena 

 

Odberateľ sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť 130 eur za kus čiže spolu 650eur.  

Kúpnu cenu uhradí odberateľ vyplatením dobierkovej sumy na pošte. 
 

 

čl. 3 Termíny plnenia 

 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 9.8.2019 

 

 

čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru 

 

Predmet kúpy bude dodaný spolu s prekladom MENU FOTOPASCE a návodom na ovládanie 

cez SMS. 

 

 

čl. 5 Obaly a balenie 

 

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

prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 

 

 



 

 

čl. 6 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. 7 Ostatné ujednania 

 

Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil odberateľa s technickým stavom predmetu zmluvy a že 

žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil. 

Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu 

zmluvy podľa čl. 1. Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy 

a náhodného zhoršenia predmetu kúpy. 

 

 

čl. 8 Záverečné ustanovenia 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán 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. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 7.8.2019 

 

 

 

…………………………………    …………………………………. 

podpis odberateľa      podpis dodávateľa 


