
KÚPNA ZMLUVA 
  

Čl. I. Zmluvné strany 

  

Predávajúci :  TJ Tatran 

Sadová 8, 052 01 Spišská Nová Ves 

V zastúpení : PaedDr.Ján Olejník, štatutárny zástupca 

IČO : 000688428 

DIČ : 2020502583 

   Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa 

   čís.účtu: 0101389705/0900 

   (ďalej len predávajúci) 

 

 

Kupujúci :   Správa telovýchovných zariadení 

   Za Hornádom 15, 052 01  Spišská Nová Ves 

   v zastúpení : Ján Magdoško, riaditeľ organizácie 

   IČO : 35514035 

   DIČ : 2020504398 

   Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko, a.s. pob. Sp.Nová Ves 

   čís.účtu: 3478310001/5600 

   (ďalej len kupujúci) 

 

 

Čl. II. Predmet zmluvy 

1) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmet tejto kúpnej zmluvy 4 ks stavač kolov, značka Vollmer, 

Typ :  

KSA10B 
 

Čl. III. Kúpna cena 

1) Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 3 000 € s DPH za kus (slovom : tritisíc 

eur), t.j. za 4 ks celkom 12 000 € s DPH, (slovom : dvanásťtisíc Eur), ktorú uhradí kupujúci 

predávajúcemu  bankovým prevodom na základe predloženej faktúry na účet predávajúceho. 

 
Čl. IV. Ďalšie podmienky zmluvy 

1) Predávajúci  uisťuje kupujúceho, že na predávanej  veci neviaznu žiadne dlhy ani iné bremená, ktoré by 

bránili predaju. 

2) Kupujúci kupuje predmet zmluvy v stave v akom sa nachádza k dňu uzatvorenia tejto zmluvy, pričom 

stav kupovaných vecí je mu dostatočne známy.  

3) Predávajúci prehlasuje, že nie sú mu známe žiadne vady, na ktoré by mal kupujúceho  upozorniť.  

4) Vlastníctvo predmetu kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny predmetu 

zmluvy. 

 

Čl. V. Záverečné ustanovenia 
1) Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, je im jasná a zrozumiteľná, nebola 

uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok alebo v tiesni, čo potvrdzujú svojimi podpismi.  

2) Na právne pomery neupravené touto zmluvou sa vzťahujú všeobecné právne normy.  

3) Zmluva je vyhotovená  v 2 exemplároch, z ktorých každý má povahu originálu. Jeden exemplár dostane 

kupujúci a jeden predávajúci.  

 

V Spišskej Novej Vsi  dňa : 19.3.2015 

 

 

 

  

Predávajúci :      Kupujúci :  


