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KÚPNA ZMLUVA  
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov 

 

medzi  

 

Predávajúcim:  
 

Obchodné meno:  STEFE Martin, a.s. 

Sídlo:    Východná 14, 036 01 Martin 

IČO:    36 395 714 

IČ DPH:    SK2020121521 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.  

Číslo účtu:   262 737 0952/1100 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 

10277/L  

V mene ktorého konajú: Ing. Ján Letko – predseda predstavenstva  

    Ing. Peter Sovík – člen predstavenstva  

 

a 

 

Kupujúcim: 
 

Obchodné meno:  Stredná odborná škola dopravná 

Sídlo:    Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa 

IČO:    17055211 

IČ DPH:    2020598580 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:   3006525100/5600 

Registrácia: Zriaďovacia listina č.2002/277-SP zo dňa 01.07.2002 v znení 

neskorších dodatkov  

V mene ktorého konajú: PhDr. Jarmila Matejčíková – riaditeľka školy  

 

 

Článok I. 

Predmet kúpy a predmet zmluvy 

 

1. Predmetom kúpy sú používané počítače v počte 16 kusov spolu s príslušenstvom, ktorých bližšia 

špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

2. Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje odovzdať Kupujúcemu Predmet kúpy a previesť na 

Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy. 

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu. 

4. Výlučným vlastníkom k celému Predmetu kúpy sa stane Kupujúci  na základe odovzdania 

predmetu kúpy podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 
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5. Na predmete kúpy nespočíva žiadne záložné ani iné právo tretích osôb, ktoré by bránilo prevodu 

vlastníckeho práva resp. riadnemu užívaniu kupujúcim. 

 

Článok II. 

Cena Predmetu kúpy 

 

1. Cena Predmetu kúpy bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške: 

- 32 € bez DPH (slovom: tridsaťdva eur); 

-  38,40  € s DPH (slovom: tridsaťosem eur a štyridsať centov) 

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu na základe riadne vystavenej faktúry do 10 dní odo 

prevzatia faktúry prevodom na účet predávajúceho.  
 

  

Článok III. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Predávajúci prehlasuje, že počítače, ktoré sú predmetom kúpy neobsahujú žiadne  

predinštalované operačné systémy, a teda nie sú porušované licenčné práva tretích osôb. 

2. Akékoľvek poplatky, ktoré by vznikli pri  prevode vlastníckeho práva hradí kupujúci. 

3. Kupujúci vyhlasuje, že stav Predmetu kúpy je mu dobre známy a v tomto stave si ho želá 

nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva. 

4. Kupujúci si je vedomý, že Predávajúci mu neposkytuje žiadnu záruku za vady, nakoľko ide 

o používaný Predmet kúpy, po hranici jeho životnosti. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si vzájomne poskytnú súčinnosť v rozsahu potrebnom pre splnenie 

všetkých záväzkov a podmienok tejto Zmluvy. 

6. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu všetky doklady, dokumenty, povolenia, 

potvrdenia, ktoré sú potrebné na prevzatie a na riadne užívanie tovaru s výnimkou licencií 

uvedených v ods. 1 tohto článku. 

 

Článok IV. 

Odovzdanie predmetu kúpy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu Predmet kúpy na základe vzájomnej dohody, 

najneskôr však dňa 30.11.2013. 

2. Odovzdanie sa uskutoční v sídle Predávajúceho a bude riadne vykonané podpísaním 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 
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1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na 

kupujúceho podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

2. Na zmluvné vzťahy strán neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného a 

Občianskeho zákonníka. 

3. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jeden exemplár. 

4. Účastníci obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 
 
 
 
V Martine, dňa 19.11.2013    V Martine, dňa 19.11.2013 
 
 
 V mene Predávajúceho: V mene Kupujúceho: 
 
 
 
 
............................................                          ....................................... 
                Ing. Ján Letko                                              PhDr. Jarmila Matejčíková 
Predseda predstavenstva STEFE Martin, a.s.                          riaditeľka školy                                                                
     
     
  
 
 
............................................                          
            Ing. Peter Sovík                                              
 Člen predstavenstva STEFE Martin, a.s.                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


