
 

 

KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

Odberateľ: názov: VPV-ARWA, n. o.  

 IČO: 42168791  

 DIČ: 2022926323                      

 sídlo: Nemocničná 1948/47-32, 026 01 Dolný Kubín  

                     peňažný ústav:  ČSOB, a.s. Dolný Kubín 

                     číslo účtu: 4009326355/7500        IBAN : SK22 7500 0000 0040 0932 6355  

 

 

Dodávateľ: názov:  Miloš Huba Orsa  

  IČO:  31045901                   

  DIČ:   1020465600                  

                      sídlo:  Gen. Svobodu 2674/34, Dolný Kubín                   

                      peňažný  ústav:  VUB a.s. Dolný Kubín 

                      číslo účtu: 1361698453/0200            IBAN: SK90 0200 0000 0013 6169 8453 

                     

  

 

Preambula 

 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania  pre 

zadávanie zákazky s nízkou hodnotou. 

 

čl. 1 Predmet kúpy 

 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi  spotrebný tovar (viď príloha č.1) a odberateľ sa 

zaväzuje tento od predávajúceho prevziať. Množstvo tovaru je uvedené v tabuľke cenovej 

ponuky (prílohač.1). Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané daňové 

doklady- faktúra, dodacie listy. 

 

čl. 2 Kúpna cena 

 

Odberateľ sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť 310,00 EUR vrátane DPH, slovami 

tristodesať eur.  Kúpnu cenu uhradí odberateľ faktúrou do 14 dní od prevzatia tovaru. Kúpna 

cena je stanovená na základe cenovej ponuky predávajúceho.  

 

 

čl. 3 Termíny plnenia 

 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy na základe 

písomnej objednávky kupujúcemu do 21 dní od vystavenia objednávky. 

 

čl. 4 Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Predávajúci je povinný: 

- dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom 



 

stave a v dohodnutej kvalite kupujúcemu, čo kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu. 

Kupujúci je povinný: 

- v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar. Vykonať kontrolu dodaného tovaru, 

reklamáciu môže kupujúci uplatniť do termínu stanoveného zákonom. 

 

 

čl. 5 Záverečné ustanovenia 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 

forme. 

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 

určite, vážne a zrozumiteľne. 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia. 

 

 

V Dolnom Kubíne , dňa  12.4.2019  

 

 

…………………………………    …………………………………. 

podpis odberateľa      podpis dodávateľa 

  


