Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany:
Predávajúci:

BELLIMPEX, s.r.o.
Kossúthova č. 6, 943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
IČ DPH: SK2022286629
V zastúpení: Mikuláš Németh, konateľ spoločnosti
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro, vložka č.: 19019/N
/ďalej len „ dodávateľ “/

Kupujúci :

Obec Raslavice
v zastúpení: Ing. Anton Lamanec, starosta obce
so sídlom: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
IČO: 00322521
IČ DPH: nie je plátcom DPH

Článok 1.
Preambula
Vzhľadom na to, že medzi predávajúcim ako požičiavateľom a kupujúcim ako
vypožičiavateľom bola uzatvorená Zmluva o výpožičke, ktorá nadobudla účinnosť dňa
23.10.2013.
Zmluvné strany sa dohodli, že predmet výpožičky (merače rýchlosti vozidiel BX-1
SPOMAĽ) bude tvoriť predmet tejto kúpnej zmluvy, ktorú sa rozhodli uzatvoriť na základe
týchto podmienok:

Článok 2.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom kúpnej zmluvy je odkúpenie vypožičanej Merača rýchlosti BX-1 SPOMAĽ v
počte 1 ks, ktorý bol namontovaný dňa 06.05.2013 na základe Zmluvy o výpožičke zo dňa
05.11.2013.
Počet kusov: 1 ks
Cena za 1 ks bez DPH:
DPH 20%:
Celková cena za 1 ks s DPH:

1.375,83 EUR
275,17 EUR
1.651,00 EUR

Článok 3.
Všeobecne prejednané podmienky
3.1 Predávajúcemu vznikne právo fakturovať dodávku dňom podpísania Kúpnej Zmluvy.
3.2 Kupujúci sa zaväzuje vystavenú faktúru za odobratý tovar uhradiť do 31.1.2014.

3.3. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote splatnosti je povinný zaplatiť predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a to až do zaplatenia.
3.4 Predávajúci poskytuje na predaný tovar záruku 2 roky. Na akumulátory ako spotrebný
materiál poskytuje predávajúci záruku 6 mesiacov.
3.5 Predávajúci bude vykonávať mimozáručné opravy za nasledovných podmienok:
 Výjazdné na miesto opravy je 0,40 EUR bez DPH za 1 km a spočíta sa zo
Štúrova od sídla spoločnosti. Uvedená cena platí pre rok 2013.
 Cena opravy za každú načatú hodinu je vo výške 20 EUR bez DPH. Uvedená
cena platí pre rok 2013.

Článok 4.
Vyhlásenie zmluvných strán
4.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že pri odovzdaní predmetu zmluvy počas platnosti Zmluvy o
výpožičke uvedenej v Preambule tejto zmluvy, predávajúci odovzdal a kupujúci prevzal
nasledovné:
 Záručný list k predmetu kúpy (1ks)
 Návod k obsluhe predmetu kúpy (1ks)
 Softwer (1x).

Článok 5.
Záverečné ustanovenia
5.1 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich slobodnú
a vážnu vôlu, žiadne z ustanovení zmluvy nie je nejasné, ani spôsobilé uviesť niektorú zo
zmluvných strán do omylu, žiadne z ustanovení nepovažuje niektorá zo zmluvných strán pre
seba za zjavne nevýhodné a preto zmluvu na znak súhlasu podpisujú.
5.2 Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, každá zo
zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.
5.3 Platnosť zmluvy dňom podpisu.

Raslavice, 16.12.2013

.......................................................................
Predávajúci
Mikuláš Németh, konateľ

................................................................
Kupujúci
Ing. Anton Lamanec, starosta obce

