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KÚPNA ZMLUVA
(uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

l.
Zmluvné strany

1.1 Mestský dom kultúry, prísp. org.
M. R. Štefánika 875/200,09301 Vranov n. T.
IČO: 35519088
DIČ:2020630898
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Vranov n. T.
IBAN: SK77 5600 0000 0038 7403 0001
Údaj o registrácii: Zriadená Mestským zastupiteľstvom v zmysle § 21, odst.
4, písm. b Zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách
a v súlade s ustanovením § 11, odst. 3, písm. i Zákona SNR č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
v zastúpení: Ing. Alfonz Kobielsky

ďalej ako" kupujúci"

a

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Suchý Jarok č. 18, 066 O 1 Humenné
IČO: 44 514 557, IČ DPH: SK2820002284

zap. v OR OS Prešov, Odd.: Sro, Vložka č.: 21084/P
konajúci prostredníctvom: Ing. Marek Plančár - konateľ spoločnosti

ďalej ako" predávajúci"

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "OBCHZ") túto kúpnu zmluvu.

II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar
určený v bode 2.2 tohto článku zmluvy, previesť na neho vlastnícke právo
k uvedenému predmetu kúpy po úplnom zaplatení kúpnej ceny a záväzok
kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.



2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy - tovar na základe
cenovej ponuky: "Kompaktný svetelný pult pre ovládanie modulámeho osvetlenia"
MA Lighting dot2 core a zároveň poskytnúť kupujúcemu školenie na obsluhu
predmetu kúpy v rozsahu 8 hodín.

2.3 Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

III.
Kúpna cena a jej splatnosť

3.1 Kúpna cenaje stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania vo výške
8 791,20- EUR vrátane DPH 20%. Slovom osem tisíc sedemsto deväťdesiat
jeden EUR, dvadsať centov vrátane DPH 20%.

3.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do dvoch
týždňov od vystavenia faktúry.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho s platením
kúpnej ceny, alebo jej časti, najmenej však v dobe omeškania 14 dní, sa stáva
celý zostatok nezaplatenej kúpnej ceny splatným.

IV.
Miesto a čas dodania

4.1 Kupujúci prevezme predmet kúpy v sídle predávajúceho, ktorý sa predávajúci
zaväzuje dodať a to v lehote najneskôr do 26. 03. 2018 vrátane štandardných
dokladov. Prevzatie predmetu kúpy a príslušnej dokumentácie potvrdí kupujúci
podpisom na dodacom liste.

V.
Nadobudnutie a výhrada vlastníckeho práva

5.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až úplným zaplatením
kúpnej ceny predávajúcemu podľa článku III. tejto zmluvy. Do času zaplatenia
celej kúpnej zmluvy podľa tejto zmluvy, je vlastníkom predmetu kúpy
predávajúci. Kupujúci sa zaväzuje do času zaplatenia celej kúpnej ceny zdržať sa
prevodu vlastníckych práv, zriadenia záložných práva iných úkonov, ktorými by
previedol a zaťažil predmet kúpy.

5.2 Predávajúci poskytuje na predmet kúpy záruku v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína
plynúť dňom dodania predmetu kúpy.



VI.
Zabezpečenie kúpnej ceny, zmluvné pokuty

6.1 Zmluvné strany si vzájomne dohodli pre prípad, že zo strany kupujúceho nebude
zaplatená kúpna cena spôsobom a v lehote podľa článku III., bodu 3.2 tejto
kúpnej zmluvy, zaplatí kupujúci úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej
sumy každý deň omeškania.

6.2 Zmluvné strany si vzájomne dohodli pre prípad, že zo strany predávajúceho
nesplní termín dodania predmetu kúpy má kupujúci právo uplatniť si
u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania
z kúpnej ceny.

VII.
Odstúpenie od zmluvy

7.1 Predavajúci môže od tejto zmluvy odstúpiť, ak je kupujúci v omeškaní s platením
kúpnej ceny alebo jej časti v dobe omeškania 14 dní.

7.2 Odstúpenie od zmluvy treba druhej strane oznámiť písomne. Odstúpením od
zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a každá zo zmluvných strán je povinná
vydať všetko, čo podľa zrušenej zmluvy dostala, predávajúci je povinný vydať
najmä plnenia poskytnuté kupujúcim, po odpočítaní vyčíslenia opotrebenia
používania predmetu kúpy či úhrady vzniknutej škody, zmluvných pokút a
peňažného vyjadrenie vzniknutej ujmy. Kupujúci je povinný v lehote 7 dní odo
dňa, kedy mu bolo oznámené odstúpenie od zmluvy, vydať predávajúcemu predmet
kúpy a umožniť mu ho prípadne demontovať, na čo mu podpisom na tejto zmluve
udeľuje svoj neodvolateľný súhlas.

VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma
zmluvnými stranami.

8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa
riadia ustanoveniami OBCHZ a ostatných právnych predpisov na území
Slovenskej republiky.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie listín a dokumentov súvisiacich s touto
zmluvou, sa bude doručovať pre zmluvné strany nasledovne, a to listiny
a dokumenty potrebné pre naplnenie predmetu tejto zmluvy sa budú považovať za
doručené na aktuálnu adresu sídla. Takto zaslané písomnosti sa považujú za
doručené uplynutím desiateho dňa od ich odovzdania na poštovú prepravu



odosielateľom, pričom sa strany dohodli, že táto fikcia doručenia platí medzi nimi
vždy, aj keď jedna zo zmluvných strán odmietla doručené listiny a dokumenty
prevziať alebo dňom, keď sa odoslané listiny a dokumenty vrátili jednej zo
zmluvných strán ako nedoručené.

8.4 Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou.

8.5 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú
tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné
bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim
hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej
podpisu.

8.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami.

8.7 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu,
pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola
vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne,
zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy
svojich štatutárnych orgánov.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 07.03.2018

Mestský dom kultúry, prísp. org.
Ing. Alfonz Kobielsky - riaditeľ

kupujúci

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Ing. Marek Plančár - konateľ

predávajúci

--...~-..••... ----~.
.'vHsrSKYŕ)ÓM K ul:l'Ú RY ~~i~~~;k~~A~;;:~~,~áLí"

_. Vranov nad TOJ1Fou
Dátl\ID /.. l ,3. ,t Ol rl




