
Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

(v ďalšom aj ako „Zmluva“) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Predávajúci:  BELLIMPEX s.r.o. 

   Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo 

   IČO: 36 705 390 

   IČ DPH: SK2022286629 

   Bankové spojenie:   

   zast.: Mikuláš Németh - konateľ spoločnosti 

   Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra 

   v oddieli: Sro, vo vložke č.: 19019/N 

    

   

(v ďalšom aj ako „Predávajúci”) 

 

a 

 

Kupujúci:  Obec Rudinská 

   Rudinská č. 125 

   023 31 Rudina 

   IČO: 00314277 

   zast.: Ing. Jozef Švirík – starosta obce 

 

 

(v ďalšom aj ako „Kupujúci”) 

(Predávajúci a Kupujúci spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar 

vyšpecifikovaný v bode 2.2 Zmluvy na miesto montáže, a záväzok Kupujúceho 

zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto Zmluvy. Miestom 

montáže je: obec Rudinská. 

 

2.2 Na účely tejto Zmluvy Tovarom sa rozumie:  

 Merač rýchlosti BX-1 SPOMAĽ objednaný Kupujúcim na základe predloženej

 ponuky.    

Merač rýchlosti je vhodné výlučne na napájanie z verejného osvetlenia  

230V/50Hz. 

  Počet kusov: 1 ks 

  (ďalej aj ako „Tovar“) 



 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 

3.1 Ďalej Kupujúci sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť pre Predávajúceho: 

  - stĺp na osadenie Tovaru, 

  - prípojku z verejného osvetlenia, 

        - povolenie na osadenie Tovaru. 

 

3.2 Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať Tovar v súlade s podmienkami 

upravenými v tejto Zmluve. Kupujúci je povinný objednaný Tovar prevziať, 

dodací list podpísať a potvrdiť. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom 

predávajúceho. 

 

Článok IV. 

Kúpna cena 

 

4.1 Kúpna cena Tovaru za 1 ks je vo výške 1.980,00 EUR. Podrobný rozpis kúpnej 

ceny je nasledovná:  

Cena bez DPH        1.650,00 EUR 

  DPH 20%            330,00 EUR 

Cena s DPH        1.980,00 EUR 

         

4.2 Kúpna cena za Tovar zahŕňa dopravu na miesto montáže, montáž a zaškolenie 

zamestnanca Kupujúceho objednaného množstva Tovaru a atrapy kamery podľa 

počtu objednaného množstva Tovaru.  

 

Článok V. 

Fakturácia 

 

5.1 Termín dodania Tovaru je do  25.10.2014. 

 

5.2 Predávajúci sa zaväzuje vystaviť faktúru za dodaný Tovaru Kupujúcemu deň 

odovzdania Tovaru, najneskôr však do 7 pracovných dní od dátumu vykonania 

montáže Tovaru. 

 

5.3 Kupujúci sa zaväzuje vystavenú faktúru za odobratý Tovar uhradiť 

Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na bankový účet na splátky bez 

navýšenia nasledovne: 

 

1. splátka je splatná k 10.11.2014 v sume 198,00 EUR  

2. splátka je splatná k 10.12.2014 v sume      198,00 EUR  

3. splátka je splatná k 10.01.2015 v sume      198,00 EUR  

4. splátka je splatná k 10.02.2014 v sume      198,00 EUR  

5. splátka je splatná k 10.03.2015 v sume      198,00 EUR  

6. splátka je splatná k 10.04.2015 v sume      198,00 EUR  

7. splátka je splatná k 10.05.2015 v sume      198,00 EUR  

8. splátka je splatná k 10.06.2015 v sume      198,00 EUR  

9. splátka je splatná k 10.07.2015 v sume      198,00 EUR  



10. splátka je splatná k 10.08.2015 v sume      198,00 EUR  

 

5.4 Ak Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. tejto Zmluvy v lehote 

splatnosti podľa Článku V. je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a to až do zaplatenia. 

 

 

Článok VI. 

Záruka a reklamácia 

 

6.1 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Tovar záruku 24 mesiacov. Na akumulátor 

ako spotrebný materiál Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku 6 mesiacov. 

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia, pre prípad vyššej moci, blesku, 

krádeže, neodborného zásahu, poškodenia cudzím zavinením, prepätia zo siete 

230V a pod. 

 

6.2 Predávajúci poskytuje aj mimo záručné opravy Tovaru po uplynutí všeobecnej 

záruky a predĺženej záruky na základe písomnej objednávky Kupujúceho 

a potvrdenia objednávky mimo záručnej opravy Predávajúcim. Mimo záručná 

oprava bude poskytnutá za nasledovných podmienok: 

- cena výjazdu na miesto opravy Tovaru je vo výške 0,40 EUR bez DPH za 1 km 

spočítaného zo sídla Predávajúceho (Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo). 

- cena práce (vykonania opravy) je vo výške 30,- EUR bez DPH za každú začatú 

hodinu práce (vykonania opravy), 

- dodané náhradné súčiastky pre sfunkčnenie Tovaru mimo záručných opráv budú 

fakturované na základe cenovej ponuky Predávajúceho, ktorá tvorí prílohu 

potvrdenia objednávky mimo záručnej opravy.  

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili. Súhlasia s jej obsahom a 

na znak súhlasu ju obe strany vlastnoručne podpísali. 

 

7.2 Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 

každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

 

7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony v deň nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom 

stránke Kupujúceho. 

 

7.4 V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov podpisom tejto zmluvy Predávajúci súhlasí 

so zverejnením údajov v rozsahu uvedenom v záhlaví tejto zmluvy (okrem údaje 

o čísla účtu Predávajúceho) za účelom povinného zverejnenia zmluvy v zmysle 

§5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov. 

 



 

 

Rudinská, 07.10.2014  

 

 

.............................................   ................................................ 

Predávajúci   Kupujúci 

Mikuláš Németh   Ing. Jozef Švirík 

konateľ    starosta obce 

 




