
                                KÚPNO – PREDAJNÁ ZMLUVA 
                                          uzavretá v zmysle §  588 a Občianskeho zákonníka 
 
 
 
 
Predávajúci :             GALON, s.r.o., Turie 139 , 013 12 Žilina, IČO :41691881, 
                                   IČ DPH :SK 2023220925, zastúpená konateľom Jurajom Kudelkom 
 
 
Kupujúci :                  Obec Štiavnik 1350, Štiavnik 013 55 
                                    IČO : 00321672 
                                    DIČ : 2020618567 
                                   Zastúpená : Ing. Štefan Vároš, starosta obce 
 
        
                                                                   čl. 1 Predmet kúpy 
Predmetom tejto zmluvy je kúpa drobného hmotného majetku :  pneum., 8,25x 20 – 10ks., 
pneum., 11x20 ks ., stlpová vrtačka VK 32NO6220002., kompresor v.č. 1294/1990., nabíjačka NB 
22B/580., Paleta S-100-6ks., a drobný materiál, uvedený v prílohe č.1 ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 
 
 
                                                                   čl. 2 Kúpna cena 
  
Predávajúci a kupujúci sa pri predmete kúpy dohodli na kúpnej cene : 1.500 ,-EUR slovom : 
/jedentisícpäťstoeur/. 
 
 
                                                      čl.3 Spôsob platenia kúpnej ceny 

a) Kúpna cena uvedená v čl.2 tejto zmluvy, bude vyplatená v hotovosti do rúk 
      predávajúceho ihneď po podpise tejto zmluvy. 
b) Ako doklad o zaplatení  bude  slúžiť  potvrdenie, kde bude  uvedený  predávajúci, kupujúci, 

cena a dátum zaplatenia dohodnutej sumy uvedenej v čl.2 tejto zmluvy. 
      Doklad o zaplatení je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
 
                       čl.4 Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy  
Zmluvné strany sa dohodli ,že vlastníctvo veci prejde z predávajúceho na kupujúceho : 
a) Pri  podpise  predmetu  zmluvy  uvedenom v čl. 1 tejto  zmluvy z  predávajúceho  na         
      Kupujúceho 
b) Po zaplatení dohodnutej ceny uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy 

 
 
                                                                    čl. 5 Ďalšie dojednanie 

a) Kupujúci prehlasuje ,že pozná technický stav kupovanej veci. 
b) Predávajúci  prehlasuje, že oboznámil  kupujúceho s technickým  stavom  predmetnej  veci 

a nezatajil žiadne skutočnosti. 
c) V prípade , že takáto skutočnosť bude preukázaná je predávajúci povinný tieto závady 

odstrániť najneskôr  do  7  pracovných dní odo dňa , kedy mu boli  tieto  skutočnosti  hlásené. 
 
                                                                    čl. 6 Záverečné ustanovenia 
        Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
        Zmluvu  je  možné  zrušiť  alebo  zmeniť  po  vzájomnej  dohode  zmluvných  strán  v  písomnej   
        forme. 
        V  otázkach,  ktoré  nie  sú  výslovne  v  zmluve  ustanovené,  sa  zmluvné  strany  budú  riadiť  
        príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
        Obidve  zmluvné  strany  prehlasujú,  že  sa  oboznámili  s  obsahom tejto  zmluvy , že nebola      
        dohodnutá  v  tiesni  ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z  vlastnej  vôle,          
        určite , vážne a zrozumiteľne. 



        Táto  zmluva  je  vyhotovená  v štyroch  vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých 
        jeden dostane strana predávajúca a jeden strane kupujúca. 
   
 
 
 
       V Štiavniku dňa : 30.08.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
       ...........................................                                                              ......................................... 
          podpis kupujúceho                                                                             podpis predávajúceho 
 
 
                                                         

  
 

 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoznam zakúpeného materiálu: 
Názov Počet Poznámka 
nožík   6 ks  
šrobováky 10 ks  
maizel   1 ks  
pilník   4 ks  
Kľúč vydiov.priemer.10   2 ks  
Kľúč vydiov.priemer.12   3 ks  
Kľúč vydiov.priemer.17   3 ks  
Kľúč vydiov.priemer.20   1 ks  
Kľúč vydiov.priemer.19   3 ks  
Kľúč vydiov.priemer.27   2 ks  
Kľúč vydiov.priemer.30   1 ks  
Monter paka   4 ks  
Kľúč trubkovy  17 ks  
Pílka na železo    1 ks  
kladivo    5 ks  
kombinačky    2 ks  
štipačky    2 ks  
francuzak    1 ks  
hasák    1 ks  
Oceľový kartáč    1 ks  
Opaľ.lampa    2 ks  
sekera    1 ks  
Nabijačka,material,šróby,matky    1 ks-nabijačka  
 
 


