
Kúpna zmluva

Zmluvné strany:

Mestský dom kultúry ,príspevková organizácia
M. R. Štefánika 875/200,093 01 Vranov nad Topľou
Ing. Alfonz KobieJsky
35519088
2020630898
Slovenská sporiteľňa, a. s. pob. Vranov n. T.
SK34 0900 0000 0005 6074 9407
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 § II
ods.3,písm. i/zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Kupujúci
sídlo
v zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie:
IBAN
Údaj o registrácii:

Predávajúci
bytom

Peter Tóth
Makovická 936/12, 093 03 Vranov nad Topľou

uzatvorili túto kúpnu zmluvu:

Predmet kúpy:

Náhradné diely na inteligentné rotačné hlavy STUDIO DUE 1200.
Zoznam náhradných dielov:

krokové motory
troidné transformátory
ventilátory veľké
ventilátory malé
sadaE- PROM
sada sklíčiek CMY
elektronic balast
sada spínačov
varystor
klinové remene 970 l 86
klinové remene 9701 205
klinové remene 9701 27

- 7ks,
- 2 ks,
- 2 ks,
- 2 ks,
- l ks,
- l ks,
- 2 ks,
- 10 ks,
- 5 ks,
- 4 ks,
- 19 ks,
- 4 ks,



klinové remene 9701 161
klinové remene 9701 170
klinové remene 9701 223
klinové remene 9701 151
držiak čočky
čočka
usmerňovač
integrované obvody

- 28 ks,
- 13 ks,
- 20 ks,
- 10 ks,
- 2 ks,
- 1 ks,

1 ks,
- 8 ks.

Predávajúci predmet kúpy odovzdá kupujúcemu po uzatvorení tejto
zmluvy.

Cena:

Dohodnutá cenaje:

180,- €

Islovom: jeden sto osemdesiat Eur.!

Kúpna cena je zaplatená bankovým prevodom po podpísaní zmluvy a prevzatí
predmetu zmluvy.

Ostatné dojednania:

Predávajúci vyhlasuje, že všetky náhradné diely sú nové, nepoužité.
Kupujúci prehlasuje, že si dôkladne prezrel a skontroloval predmet kúpy a nenašiel
žiadne vady, ktoré by bránili jeho použitiu.

V ostatnom pre právne vzťahy založené touto zmluvou platia ustanovenia §
588 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 30.07.2018

Predávajúci
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