
Kúpna zmluva 
č. 04/2011/OSMMDaP  

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi 
 
 
Predávajúcim :  CSEMADOK – Základná organizácia    
   so sídlom Madácha č. 5, Fiľakovo, PSČ 986 01                         

v mene ktorej koná : Zsuzsanna Szvorák, Mgr. – predsedkyňa ZO  
IČO : 37824392 DIČ : 2021653898 IČ DPH: neplatca DPH                                                        

                         Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Fiľakovo 
Číslo účtu : 0059333192/0900                                            
                                                                     ( ďalej len „predávajúci“ )   

                                                                         a 
 
Kupujúcim :   Mesto Fiľakovo    
   so sídlom Mestského úradu, Fiľakovo, Radničná 25, PSČ 986 01                         

zastúpené štatutárnym zástupcom : 
JUDr. Jaromírom Kaličiakom - primátorom mesta 
IČO : 316 075  DIČ : 2021115052 IČ DPH: neplatca DPH                                                

                         Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo 
Číslo účtu : 8174961/5200                                            
                                                                           ( ďalej len „kupujúci“  )   

 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je predaj hnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve  predávajúceho, 
a to súboru „Detského ihriska“ od výrobcu MAQUITA spol. s r.o., Soľná 738/36, 972 13 
Nitrianske Pravno v nasledovnej zostave : 
a/ Pyramída Čmeliak  - 1 ks v hodnote 176,71 EUR 
b/ Detský buchar   - 1 ks v hodnote 193,55 EUR 
c/ Športový stojan  - 1 ks v hodnote 166,20 EUR 
d/ Hojdačka klasik   - 1 ks v hodnote 210,38 EUR 
e/ Padací most  - 1 ks v hodnote 298,74 EUR 
f/ Šplhacia stena Vojtík - 1 ks v hodnote 359,75 EUR 
g/ Sedací kôň   - 1 ks v hodnote   94,67 EUR. 
 
2. Súčasťou každého detského mobiliára je „Vyhlásenie o zhode“, na základe ktorého vlastnosti 
predmetných výrobkov spĺňajú technické a bezpečnostné požiadavky podľa STN EN 1176-1 : 
Zariadenie detských ihrísk. Vyhlásia o zhode tvoria neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve. 
 

Článok 2 
Kúpna cena a spôsob platby 

 
1.Touto zmluvou predávajúci predáva zariadenia detského ihriska uvedené v Čl. 1 tejto 
zmluvy kupujúcemu a ten ho kupuje do svojho vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu    
1 500,00 EUR ( slovom jedentisícpäťsto eur).  
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu do troch dní po 
nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, a to prevodom na jeho účet.  
 
3. Predávajúci od zmluvy odstúpi v prípade nezaplatenia dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim 
podľa tohto článku zmluvy. O odstúpení od zmluvy písomne upovedomí druhú zmluvnú 
stranu.  
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Článok 3 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
1. Prevzatím predmetu kúpy kupujúci nadobudne k nemu vlastnícke právo. Týmto okamihom 
prešlo na neho i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenie predmetu kúpy.  
 
2. Fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy sa uskutoční formou odovzdávajúceho a 
preberajúceho protokolu podpísaného kupujúcim a oprávneným zástupcom predávajúceho. 
Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom súboru detského ihriska a v takom 
stave ho aj preberá.  
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne vzťahy 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 
2. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy podľa tejto zmluvy neviaznu žiadne dlhy, 
vecné bremená ani iné nesplnené povinnosti.  
 
3. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. 
 
4. Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží jeden 
rovnopis a dva rovnopisy obdrží kupujúci.  
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a 
súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú.  
 
 
Vo Fiľakove, dňa 27.10.2011                              
 
 
 Za predávajúceho:      Za kupujúceho:                                        
 
 
CSEMADOK ZO      Mesto Fiľakovo  
 
 
 
 
 
           Szvorák, v.r.                                                             Kaličiak, v.r. 
.........................................                                         ........................................                              
Mgr. Zsuzsanna Szvorák                                JUDr. Jaromír Kali čiak                                         
predsedkyňa  ZO                           primátor mesta                                                                                              

 
 


