Kúpna zmluva
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
1.

Predávajúci:

LASER média, s.r.o, Opavská 24, 83101 Bratislava
IČO: 44836759
IČO DPH: SK2022844791
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA 1, oddiel s.r.o, vložka
59134/B
bankové spojenie: SK06 7500 0000 0040 0856 5872
oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Michal Pevný – konateľ
(ďalej ako „predávajúci“)

a
2.

Kupujúci:

Obec Jalšové
IČO: 00312592
sídlo: Jalšové 148
oprávnený konať v mene spoločnosti: Emília Živčáková – štatutár
(ďalej ako „kupujúci“)
I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa 42 ks pouličných LED svietidiel LED STREET LAMP LD-50
SERIES 30 W.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy LED, svietidlá LED STREET LAMP LD-50
SERIES, 30 W
Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy LED svetlá LED STREET LAMP LD-50 SERIES, 30 W v počte 42
kusov prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú v čl. II tejto zmluvy.
II.
Kúpna cena
Zmluvné strany dohodou určili kúpnu cenu predmetu zmluvy podľa bodu I tejto kúpnej zmluvy vo výške
170 Eur (slovom stosedemdesiať eur), vrátane DPH.
III.
Vlastnícke právo
Predávajúci touto zmluvou prevádza svoje vlastnícke právo k predmetu zmluvy špecifikovaného v článku I
tejto kúpnej zmluvy na kupujúceho, ktorý ho nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej kúpnej
ceny špecifikovanej v čl. II tejto kúpnej zmluvy.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho
odovzdaním predmetu zmluvy.
IV.
Ostatné dojednania
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za
vady, ktoré vznikli, resp. vniknú neodborným zaobchádzaním, neodbornou manipuláciou a nedostatočným
zabezpečením predmetu zmluvy kupujúcim po jeho prevzatí. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady, ktoré
spôsobí kupujúci, resp. osoba, ktorá koná za kupujúceho, prípadne za osobu, ktorá preberá za
kupujúceho predmet zmluvy.
Záručná doba na LED svetlá LED STREET LAMP LD-50, 30W je 8 rokov za horeuvedených podmienok.
V.
Záverečné ustanovenia

Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi
prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
Táto zmluva nadobúda účinnosť druhým dňom po zverejnení.
V Jalšovom, dňa 12. 06. 2017

LASER média s.r.o,
Opavská

Obec Jalšové

24,

83101 Bratislava
Mgr Michal pevný – konateľ

Emília Živčáková - štatutár

