KÚPNA ZMLUVA
č. 8/2013/IT
uzatvorená v súlade s ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

predávajúci:

Media Rača, spol. s r.o.
Zastúpená:
Ing. Monika Debnárová, konateľka
Sídlo:
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
35895586
DIČ:
2021 865 197
IČ DPH:
SK2021865197
Zapísaný: Okresný súd Bratislava I., Sro, vložka č. 32676/B
(ďalej len „predávajúci“)
a

kupujúci:

Mestská časť Bratislava – Rača
Zastúpená:
Mgr. Petrom Pilinským – starostom
Sídlo:
Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava – Ružinov, expozitúra
Rača
Číslo účtu:
421-032/0200
IČO :
304 557
2020879212
DIČ :
IČ DPH :
nie je platcom DPH
(ďalej len „kupujúci“)
(spolu aj „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“):

Čl. I.
Predmet zmluvy
Predávajúci ako výlučný vlastník kamery, typ Vivotek IP8335H, výrobné číslo
0002D125DDFA, umiestnenej na stĺpe verejného osvetlenia na križovatke ulíc Hubeného
a Pekná cesta pripojenej káblom do objektu na Peknej ceste 9 v Bratislave (ďalej len „predmet
kúpy“) predáva a kupujúci kupuje za podmienok uvedených v čl. III. a v čl. IV. tejto zmluvy
do výlučného vlastníctva predmet kúpy.

Čl. II.
Prevod vlastníckeho práva
Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho až po úplnom uhradení kúpnej ceny
uvedenej v článku III. tejto zmluvy. Dátumom uhradenia kúpnej ceny sa rozumie dátum
pripísania plnej výšky kúpnej ceny na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. III.
Kúpna cena
Kúpna cena za predmet kúpy je stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje čiastku 30
EUR, slovom: tridsať eur. Cena sa rozumie bez DPH, ktorá bude pripočítaná vo výške 20 % v
EUR.
Čl. IV.
Platobné podmienky
4.1.

Kúpna cena bude uhradená predávajúcemu na základe ním vystavenej faktúry
s náležitosťami daňového dokladu s lehotu splatnosti do 14 dní od jej doručenia
kupujúcemu.

4.2.

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny podľa čl. III tejto zmluvy,
kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z
kúpnej ceny za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na
náhradu škody, a to aj nad dohodnutú výšku zmluvnej pokuty.

Čl. V.
Prevzatie predmetu kúpy
5.1.

O odovzdaní/prevzatí predmetu kúpy bude zodpovednými pracovníkmi predávajúceho
a kupujúceho podpísaný odovzdávajúci a preberací protokol.

5.2.

Nebezpečenstvo škody a zničenia predmetu kúpy prejde na kupujúceho dňom
odovzdania predmetu kúpy do užívania kupujúceho, t.j. dňom podpisu protokolu oboma
zmluvnými stranami podľa bodu 5.1 tohto článku.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
6.1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zo strany obidvoch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webových sídlach
zmluvných strán.

6.2.

Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán
formou písomného dodatku k zmluve.

6.3.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
predávajúci dostane 2 vyhotovenia a kupujúci 2 vyhotovenia.

6.4.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne, nie
v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 20.11.2013

V Bratislave dňa 22.11.2013

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

_____________________

_________________________

Ing. Monika Debnárová, v.r.
konateľka

Mgr. Peter Pilinský, v.r.
starosta

