
Kúpna zmluva

uzavretá podia 409 až 470 Obchodného zákonnika
medzi zmluvnými stranami

Predávajúci:
Obchodně meno: Slovanet, as.
Sídlo: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO: 35954612
DIČ: 2022059094
IČ DPH: SK2022059094
Zapisaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č, 3692/B

(ďalej len predávajúci“)

a
Kupujúci:
Obchodně meno: Kalná KW, s.r.o.
Sĺdlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 36541940
DIČ: 2021577437
IČ DPH: SK2021577437
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra. odd. Sro. vložka č. 12588/N

(ďalej len „kupujúci“ alebo ‚Obec)

Čl. ‚
Úvodné ustanovenia

1. Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v odseku 2
a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zavázuje tovar prevziať a zaplatiť
zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

2. Tovarom je zariadenie HeadEnd Teleste LCH-D--X-XXXX Luminato Chassis a Teleste DVB
C karta.

3. Predávajúci sa zavázuje. že tovar dodá kupujúcemu do 20 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
Miestom dodania tovaru je Kalná KW, sto., Cervenej armády 55. 935 32 Kalná nad Hronom.
O dodaní tovaru spišu zmluvné strany preberacĺ protokol.

4. Kupujúci je povinný tovar pň prevzatí skontrolovať a pripadne zjavné vady uviesť do dodacieho
listu

Čl. II
Kúpna cena

1. Kúpna cena je určená v súlade 50 zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskoršĺch
predpisov dohodou zmluvných strán v sume 2.490 € (slovom dvetisícštyristodeváťdesiat eur).
K tejto cene predávajúci pripočíta daň z pridanej hodnoty podľa platných právnychpredpisov.



2. Kúpna cena je splatná na základe faktúry, ktorú predávajúci vystavĺ a doručĺ kupujúcemu po
prevzati tovaru. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dila jej doručenia kupujúcemu.

3. V prípade omeškania kupujúceho s platenĺm kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať
úroky z omeškania vo výške 0, 03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. lil
Nadobudnutie vlastníctva

1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo k tovaru dňom jeho prevzatia. Týmto dňom prechádza na
kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej škody na tovare.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade, ak bude predávajúci vykonávať správu a údržbu siete
vo vlastnĺctve kupujúceho, ktorej je kupované zariadenie súčasťou, kupujúci má právo vrátiť tovar
a predávajúci povinnosť prevziať tovar späť do svojho vlastníctva a vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu
uvedenú v Čl. II zníženú o bežné opotrebenie za čas jeho používania kupujúcim. Právo
predávajúceho na náhradu prĺpadnej škody tým nie je dotknuté.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú prĺslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
predávajúceho.

3. Zmluva je napísaná je v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po
jednom. Meniť a doplňať ju možno len pisomnou formou.

4. Zmluvné strany si zmluvu prečĺtali, vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vöľu, že je
určitá a zrozumitelní, na znak súhlasu ju podpísali.

V Kalnej nad Hronom dňa 4. 2 1 9

Za .I«jpuj,úceho:
.afl1flJ

L. onen ‘jí/rm th 55
935 3 \. 1bd Itronu;.,

K2G21h77. ‘

Jozpf‘Gonda. konateľ

V Bratislave dňa 4 . tyf 9

Za predávajúceho:
(09)

S

t[aarIicR 51 ?i OB BraflsIava 2
()fltt.

Peter Oomsitz, obchodný riaditeľ
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