
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

I. ZMLUVNE STRANY 
1.1. Kupujúci: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

MsÚ 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

Mesto Prievidza 
Mestský úrad 
Námestie slobody 14 
971 01 Prievidza 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

00 318 442 
2021162814 
VÚB a.s., pobočka Prievidza 
číslo účtu : 16626-382/0200 
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382 

1.2. Predávajúci: 

Bytom: 
Nar.: 
Č. OP. : 
Bankové spojenie 

Ľubica Maliariková 

97101 Prievidza 

Tatra banka, a.s. 
číslo účtu : 
IBAN : 

II. PREDMET ZMLUVY 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar 10 ks obrázkov - maľba pod sklom v ráme 

s námetom „Prievidzské kostoly". Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov, ktoré sa 
k tovaru vzťahujú a povinnosťou predávajúceho je dalej umožniť kupujúcemu nadobudnúť 
vlastníckeho práva k tovaru v súlade s touto zmluvou. V cene dodávky je i doprava tovaru, 
ktorú zabezpečuje predávajúci. 

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. IV tejto zmluvy. 

3. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny čl. IV tejto zmluvy 

III. TERMÍNY PLNENIA 
Termín dodania tovaru: do 15.8.2016 

IV. CENA 

Cena za predmet zmluvy je dohodnutá v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/ 1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov na celkovú sumu 200 EUR, slovom dvesto eur. Cena je vrátane 
DPH. Kúpna cena obrazu „Prievidzské kostoly" je 20 EUR za jeden kus s DPH. 



V. PLATOBNÉ PODMIENKY 

Cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci predávajúcemu prevodom dohodnutej sumy na účet 
po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy, najneskôr do 30 dní. 

VI. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODP. ZA VADY 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude dodaný podľa podmienok tejto 
zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených výrobcom, 
touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami 
kupujúceho. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 2 roky, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia 
tovaru. 

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípade nedostatkov tovaru, že počas záručnej doby má 
kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť vady bezplatne odstrániť. Predávajúci je 
povinný kupujúcemu uhradiť všetky prípadne škody zavinené vadou tovaru. 

5. Predávajúci je povinný reagovať na reklamáciu do 2 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť 
s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Predávajúci sa 
zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase. 

VII. ZMLUVNÉ POKUTY 

1. Predávajúci sa zaviazal kupujúcemu dodať tovar v termínoch dohodnutých v čl. III.. Zmluvné 
strany sa dohodli, že v prípade omeškania dodania tovaru zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu 
vo výške 3 EUR za každý deň omeškania. 

2. Predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 3 EUR za každý deň omeškania 
s odstránením vád a nedorobkov, zistených počas záručnej doby pokiaľ nebudú odstránené 
v dohodnutom termíne. 

3. Zaplatením zmluvných pokút sa predávajúci nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani 
zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

4. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením ceny za tovar, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť 
predávajúcemu úrok za omeškanie vo výške 0.03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Občianskeho 

zákonníka a príslušných právnych predpisov slovenského právneho poriadku. 
2. Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela 

jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení 
zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná 
strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 30 
dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne 
osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená 
platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní. 

3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným 
neznamená to neplatnosť ostatných ustanovení zmluvy. V takom prípade sa strany zaväzujú 
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také ustanovenie nahradiť novým, ktoré bude obsahom, zmyslom a účelom v maximálnej 
miere zodpovedať doterajšiemu ustanoveniu. 

4. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami. 
Kupujúci je oprávnený jednostranne vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná lehota 
je 1 mesiac a začína plynúť dňom, kedy bola výpoveď písomne doručená predávajúcemu. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez 
skutkového a právneho omylu, bez nátlaku. V úplnom súlade s prejavmi zmluvných strán, 
zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok a po prečítaní na znak súhlasu 
s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

6. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
v zmysle ust. § 47 a občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
povinnou osobou. 

7. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží kupujúci a 2 predávajúci. 

V Prievidzi dňa V Prievidzi dňa 

Za predávajúceho: 

Ľubica Maliariková 
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