
KÚPNA ZMLUVA č. 20181231 
UZATVORENÁ PODĹA § 588 a násl. OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA V PLATNOM ZNENÍ 

 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:  Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 

Obrancov mieru č. 454/3,  059 34  Spišská Teplica 

Konateľ: Ing. Radoslav Šeliga 

IČO: 50552597 

DIČ: 2120383023 

Bankové spojenie: Fio Banka Poprad 

IBAN: SK53 8330 0000 0020 0113 6881   

   (ďalej len „kupujúci“) 

 

Predávajúci:  Miroslav Kalinay 

   Trvale bytom: Budovateľská 407/35, 059 34  Spišská Teplica 

   r. č.:  

   (ďalej len „predávajúci“) 

 

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy sú lešenárske rúry a spojky. 

7ks rúr 6m 42m 

1ks rúr 4,6m 4,6m 

4ks rúr 3m 12m 

10ks rúr 2m 20m 

38ks spojok - - 

Spolu  78,6m rúr a 38ks spojok 

 

Všetky predmety kúpy sú používané, ale sú neporušené a používania schopné. Ich stavu zodpovedá 

aj dohodnutá cena, ktorá je polovičná oproti rovnakým novým predmetom. 

 

 

Čl. 3 

Cena a platobné podmienky 

 

Zmluvné strany sa  dohodli na cene predmetu zmluvy: 

cena za 1ks 6m lešenárskej rúry  10€ (desať eur) 

cena za 1ks lešenárskej spojky   0,50€ (päťdesiat eurocentov) 

tzn.            78,6m/6m = 13,1ks,  

rúry:       13,1ks x 10€=131€ 

spojky:     38ks x 0,50=19€ 

spolu:       131,00€ + 19,00€ = 150,00 € 

 

Celková cena všetkých predmetov kúpy je 150 € (slovom: stopäťdesiat eur). 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že celková suma bude poukázaná po podpísaní tejto zmluvy 

oboma zmluvnými stranami, jej zverejnení a riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa čl. 



2 tejto, v hotovosti. Pri prevzatí predmetu zmluvy bude vyhotovený Preberací protokol. 

 

Dohodnutá suma bude uhradená jednorazovo, a to do 3 pracovných dní od podpísania 

kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

Čl. 4 

Záručné podmienky 

 

Pre túto zmluvu platia všeobecné záručné podmienky vyplývajúce zo zákonov a predpisov 

platných  v Slovenskej republike. 

 

Čl. 5  

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy uvedenom v čl. 2 dňom úhrady 

dohodnutej ceny v čl. 3 predávajúcemu. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenie 

 

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možne vykonať len na základe písomného súhlasu 

obidvoch zmluvných strán. 

Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia  sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a 

vznikajúce ustanoveniami Občianskeho a obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.  

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť jeden deň po zverejnení na webovom sídle kupujúceho.  

Kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre každú zmluvnú 

stranu. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že táto zmluva nebola uzatvorená v 

tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Spišskej Teplici, dňa 2. apríla 2019 

 

 

 

Za kupujúceho:                                                     Za predávajúceho: 

 

Sp. Teplica, dňa: 02.04.2019                                            Sp.Teplica, dňa: 02.04.2019 

 

 

 

 

…...................................................                                       …...............................................                              

               Ing. Radoslav Šeliga v. r.                                                           Miroslav Kalinay v.r. 

             konateľ 

 


