Kúpna zmluva
uzavretá v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník medzi týmito zmluvnými stranami

predávajúci: EKOLTECH spol. s r.o.
Zapísaná v OR SR Okresný súd Banská Bystrica odd. Sro. vložka č. 5993/S
Čajkovského 8, 984 01 Lučenec
Zastúpená: Ján Vrabec, konateľ spoločnosti
IČO: 34127887
DIČ: SK 2020410458
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0030 0035 3459

Kupujúci: Mesto Fiľakovo-MsÚ Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zastúpená: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
IČO: 00316075
DIČ :2021115052
Bank. spoj.: OTP Banka Slovensko
IBAN: SK 95 5200 0000 0000 0817 4961

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj použitej kosačky zn. Jacobsen TK1900D
(ďalej ako „tovar“) predávajúcim za dohodnutú kúpnu cenu kupujúcemu.
Kompozícia stroja: 180 cm záber
7 listové vreteno
Sériové číslo: 67069-1822
2. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

II. Kúpna cena
1. Kúpna cena je dohodnutá zmluvnými stranami vo výške 16.000 € s DPH.
2. Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim v deň
dodania tovaru, najneskôr však 14 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade, ak kupujúci
neuhradí kúpnu cenu v uvedenej lehote, je predávajúci od prvého dňa omeškania
oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej
ceny za každý deň omeškania až do zaplatenia kúpnej ceny.
III. Povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať tovar tak ako je špecifikovaný v čl. I bod 1. tejto
zmluvy.

2. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom doklady, ktoré sa
na tovar vzťahujú.
3. Kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený so stavom predmetu kúpy a že nemá
voči nemu žiadne výhrady.
IV. Záruka
1. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu na dodaný tovar záruku v plnom rozsahu,
kedže ide o používaný stroj. Kupujúci záruku preberá po predávajúcom.

V. Nadobudnutie vlastníckeho práva
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny
podľa čl. II. tejto zmluvy.
VI. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými
stranami. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode so
súhlasom zmluvných strán a to písomne.
2. Vo vzťahoch neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými
ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto kúpnej zmluvy oboznámil so stavom
predmetu kúpy, jeho stav je mu dobre známy a v tomto stave predmet kúpy kupuje.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom
každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola
vyhotovená zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne
a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Fiľakove, dňa 17.06.2016

Predávajúci
Ekoltech spol . s r.o.
Ján Vrabec
konateľ spoločnosti

Kupujúci
Mesto Fiľakovo
Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

