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Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kupujúci
sídlo
v zasúpení
IČO
olČ
Bankové spojenie
IBAN
Údaj o registrácii

(ďalej len ako "kupujúci")

a

Predávajúci
Sídlo
IČO
olČ
IČoPH

Zapisaná v obchodnom registri
Zastúpená (meno, funkcia)

(ďalej len ako "predávajúci")

Čl. 1.
Zmluvné strany

Mestský dom kultúry, prísp. org.
M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov n. T.
Ing. Alfonz Kobielsky
35519088
2020630898
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Vranov n. T.
SK77 5600 0000 0038 7403 0001
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 zriadeni v znení neskorších zmien
a doplnkov

OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
Družstevná 40,08001 Prešov
31726607
2020524165
SK2020524165

Okresný súd Prešov, Odd. Sro, vložka 2999/P
Ing. Marcel Souček - konateľ

Čl. 2.
Predmet zmluvy

2.1. Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve odpredá kupujúcemu
zariadenie v počte 1ks: Blackmagic Design HyperDeck Studio Pro 2

2.2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva a
zaväzuje sa mu ho odovzdať do 14 dní po nadobudnutí účinnosti tejto kúpnej zmluvy v sídle
kupujúceho a poskytne kupujúcemu školenie na obsluhu predmetu kúpy.



2.3. Kupujúci kupuje od predávajúceho predmet kúpy do svojho výlučného vlastníctva, zaväzuje sa
ho prevziať od dodávateľa po jeho dodaní a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok stanovených touto
zmluvou.

2.4. Predávajúci podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že na predmete kúpy neviazne žiadne vecné
bremeno, ani iná právna povinnosť (napr. nie je predmetom záložného práva, exekučného práva,
predkupného práva a pod.), ktorá by bránila účelu tejto zmluvy.

Čl. 3.
Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu:

vo výške: 1867.00€ bez DPH a vo vÝške: 2240.40 € s DPH
slovom: dvetisicdvestoštyridsať eur /60 cent

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu na účet
predávajúceho a to najneskôr 14 dní od dodania tovaru na základe vystavenej faktúry. Kupujúci
neposkytne predávajúcemu na dodaný tovar preddavky.

Čl. 4.
Osobitné ustanovenia

4.1. Predávajúci predáva predmet kúpy bez záložných práva iných práv zodpovedajúcich právam
tretích osôb k cudzej veci. Rovnako prehlasuje, že predmet kúpy nepochádza z trestnej činnosti, a ani
s ním nebola páchaná trestná činnosť.

4.2 . .Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet kúpy a všetky doklady potrebné pre jeho užívanie
kupujúcemu 14 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

Čl. 5.
Vady tovaru

5.1. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je nový, nepoužívaný, nemá žiadne vady a je plne
funkčný.

5.2. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo
škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti
predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.

5.3. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v odseku 5.2
tohto článku, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

Čl. 6.
Záruka za akosť

6.1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú
dobu (24 mesiacov) spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová
dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.



6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú
kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

6.3. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto
vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a
nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

Čl. 7.
Záverečné ustanovenia

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať plsomnú formu
a musia byť podplsané obidvoma zmluvnými stranami.

7.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých kupujúci aj predávajúci obdržf jeden
rovnopis.

7.3. Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú spravovať
pri slušnými ustanoveniami Obchodného zákonnfka a ďalšieh súvisiacich právnych predpisov
Slovenskej republiky.

7.4. Zmluvné strany prehlasujú, že osoby podpisujúce zmluvu sú k podpisu zmluvy oprávnené, že sa s
jej obsahom oboznámili, že zneniu porozumeli, že bola uzatvorená po vzáíomne] dohode, že je
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a že nebola uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne
nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu ju zmluvné strany podpisujú.

7.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po
podpise zmluvy zmluvnými stranami.

dO 05 2018Vo Vranov nad Topľou dňa . V Prešove dňa .

kupujúci pr ávajúci
Ing. M cel Souček

OPAL MULT MEDIA, spol. s r.o.
konateľ spoločnosti




