KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v súlade s §409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 v
platnom znení (ďalej len „zmluva“)
Medzi zmluvnými stranami:
Predávajúci:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
IBAN:
V zastúpení:
(ďalej len „predávajúci“)
Kupujúci:

REGIÓN HOREHRONIE - OOCR
V zastúpení: Ing. Ľuboš Ďurinďák, predseda predstavenstva
Marian Alberty - podpredseda predstavenstva
Sídlo: Nám. gen. M. R. Štefánika 3, Brezno 97701
IČO: 42299381
DIČ: 2023505330
(ďalej len „kupujúci“)

Čl. I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k 4 ks Nabíjacia stanice na
elektrobicykle a cykloservisný stojan s kompresorom a náradím, 3 x sloty pre vloženie
elektrickej nabíjačky z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto
zmluvou a povinnosť kupujúceho prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň dohodnutú
kúpnu cenu.

1.

Čl. II
Kúpna cena a platobné podmienky
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za 4 ks Nabíjacia stanice na
elektrobicykle a cykloservisný stojan s kompresorom a náradím, 3 x sloty pre
vloženie elektrickej nabíjačky v celkovej sume................€.
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Kupujúci a predávajúci sa dohodli na úhrade zálohovej platby v celkovej výške
predmetu zmluvy ................... s DPH, ktorú kupujúci uhradí po podpise tejto zmluvy
na základe vystavenej preddavkovej faktúry do 14 dní od jej vyhotovenia.
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
V prípade omeškania platby má predávajúci právo účtovať penále vo výške 0,1 %
za každý deň omeškania.
Čl. III
Dodacie podmienky a osobitné dojednania
Predávajúci zabezpečí dodanie predmetu zmluvy do miesta určenia uvedenom
v čl. II kupujúceho, v dohodnutom počte a vyhotovení v termíne do 30.12.2021,
spolu s vyúčtovacou faktúrou a dodacím listom.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len po dohode obidvoch
zmluvných strán očíslovanými dodatkami k zmluve, ktoré budú tvoriť jej
neoddeliteľnú súčasť.
Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Kupujúci preberie 1 vyhotovenie zmluvy a predávajúci obdrží 1 vyhotovenie.
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou SR.
Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich
skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.

V ..................................., dňa:

V ....................................., dňa:

Kupujúci:

Predávajúci:

___________________________
Ing. Ľuboš Ďurinďák
predseda predstavenstva

_________________________

___________________________
Marian Alberty
podpredseda predstavenstva
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