
NÁVRH KÚPNEJ  ZMLUVY  
Dodanie a montáž vstupných dverí do objektu obecného úradu. 

 

1. Zmluvné strany 

1.1  Kupujúci (prípadne objednávateľ): 

Obec Olešná  

IČO: 00314161  

Olešná 493, 023 52 Olešná 

Slovensko  

Zastúpený: Štefan Cudrák, starosta obce 

Telefón: 041 / 434 61 21,123,126 

Fax: 041 / 434 61 29 

Email: urad@obecolesna.sk  

Bankové spojenie Prima banka, a. s., Čadca  

Číslo účtu:   7735521001/5600 

IBAN:          SK47 5600 0000 0077 3552 1001 

BIC kód:     KOMASK2X 

 

1.2   Predávajúci (prípadne dodávateľ): 

…………………………  

Bankové spojenie: 

č. účtu IBAN:   

IČO: 

DIČ:  

IČ DPH:  

Zastúpený:  

Zapísaný: 

Telefón:  

Fax:  

Email:  

 

2. Predmet zmluvy 

2.1   Predávajúci sa zaväzuje,  na základe vypracovanej cenovej ponuky, že pre kupujúceho 

dodá a osadí vstupné dvere do objektu obecného úradu.  Dvere budú v súlade s technickou 

špecifikáciou uvedenou v ponuke predávajúceho ako uchádzača v predchádzajúcej súťaži . 



2.2   Kupujúci sa zaväzuje, že predmetný tovar podľa bodu 2.1 prevezme a zaplatí za dodávku 

a osadenie dohodnutú cenu. 

3. Čas plnenia 

3.1  Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá kupujúcemu v lehote ………. týždňov po podpise 

kúpnej zmluvy. 

3.2 Po dobu meškania kupujúceho s poskytnutím nevyhnutného spolupôsobenia tak 

predávajúci v omeškaní nie je. 

3.3   Predávajúci dodá a inštaluje tovar v dohonutom  mieste plnenia, v objekte obecného 

úradu v Olešnej.  

 

4. Cena a platobné podmienky 

4.1 Cena za dadanie predmetu kúpnej zmluvy:  

Cena predmetu zmluvy :  ………………. 

DPH 20% :  ………………. 

Cena predmetu zmluvy s DPH spolu:   ………………… 

4.2   Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , ktorú vystaví predávajúci po splnení 

predmetu zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 dní od jej odoslania kupujúcemu. 

 

5. Zodpovednosť za vady, záruka 

5.1 Predávajúci  zodpovedá za to, že předmět zmluvy je dodaný podľa tejto zmluvy. 

5.2 Predávajúci jako dodávateľ zodpovedá za závady, ktoré má předmět zmluvy v čase jeho 

odovzdania kupujúcemu. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

 

6. Zmluvné pokuty 

6.1 Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne, 

zaplatí kupujúcemu pokutu vo výške 0,03% z dohodnutej ceny predmetu zmluvy za každý 

deň omeškania. 

6.2 Ak kupujúci je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný 

zaplatiť predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej sumy za každý deň 

meškania. 

 



7. Záverečné ustanovenia 

7.1  Túto kúpnu zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

7.2  Ak dôjde po uzavretí kúpnej zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola 

zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach 

dotknutých touto zmenou. 

7.3  Kúpna zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno 

vyhotovenie. 

 

 

V Olešnej  dňa 30.11.2016                      V ………………….. dňa …………2016 

 

Objednávatel:                                                            Zhotoviteľ :                                                                                    


