Kúpna zmluva 023/P-002/2018
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi nasledujúcimi zmluvnými
stranami:

Predávajúci:

FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o.
so sídlom: Vyšehradská 15, 851 06 Bratislava
IČO: 47 837 519
IČ DPH: SK2024113806
Zastúpený: JUDr. Danuša Bartovičová – konateľ
Bank.spojenie: č.ú. IBAN: SK89 0200 0000 0033 1760 8253

Kupujúci:

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA
so sídlom: Mlysnká dolina 1 A, 842 27 Bratislava
IČO: 00179710
V zastúpení : Ing. Miloslava Šavelová
IČO : 00 179 710
DIČ : 20 20 801 728
IČ DPH : SK 20 20 801 728
Bankové spojenie : ČSOB
IBAN : SK3575000000000025849043
1. Predmet kúpnej zmluvy a predmet kúpy

1.1

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy
podľa bodu 1.2 tejto zmluvy z predávajúceho na kupujúceho a úprava vzájomných práv
a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich.

1.2

Predmetom kúpy je čistiaci stroj: QLEEN DISY Plus Profi Elektro, spolu
s príslušenstvom a teleskopická tyč QLEEN CARBON TELESCOPIC POLE, spolu
s príslušenstvom.
(ďalej len „predmet kúpy“).

1.3

Predávajúci prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy v plnom rozsahu
a kupujúci prijíma vlastnícke právo k predmetu kúpy v plnom rozsahu.
2. Kúpna cena

2.1

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán je kúpna cena za predmet kúpy stanovená
nasledovne:
QLEEN DISY Elektro vo výške 5 210,40 eur vrátane DPH. K čistiacemu stroju prináleží
nasledovné príslušenstvo a to: Držiak hadice DISY vo výške 45 eur vrátane DPH, Hadica
DUO priemer 10 mm/50 m vo výške 516 eur vrátane DPH a Spojka s ventilom vo výške
52,80 eur vrátane DPH.
Teleskopická tyč QLEEN CARBON TELESCOPIC POLE vo výške 1 194 eur vrátane
DPH. K teleskopickej tyči prináleží nasledovné príslušenstvo a to: Držiak kefy VARIO
vo výšje 330 eur vrátane DPH, kefa 40 mm Universal v celkovej výške 48 eur vrátane
DPH a fľaša compl. 25 l v celkovej výške 284,40 eur vrátane DPH. Celková hodnota
kupovaného tovaru je v celkovej výške 7 680,60 eur vrátane DPH.

2.2. Dohodnutú kúpnu cenu podľa bodu 2.1 tejto zmluvy zaplatí kupujúci bankovým
prevodom na hore uvedený účet predávajúceho do 14 dní od vystavenia faktúry.
3.

Spoločné ustanovenia

3.1

Predávajúci odovzdáva kupujúcemu a kupujúci preberá predmet kúpy pri podpise tejto
kúpnej zmluvy.

3.2

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza z
predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

3.3

Nezpečenstvo náhodnej skazy alebo škody na predmete kúpy nesie kupujúci od momentu
jeho prevzatia od predávajúceho. Zodpovednosť za škody spôsobené predmetom kúpy
nesie kupujúci od momentu jeho prevzatia.

3.4

Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený s právnym
a technickým stavom predmetu kúpy a tento kupuje v stave, v akom sa nachádza ku dňu
podpisu tejto kúpnej zmluvy.
.
3.

Záverečné ustanovenia

4.1

Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.

4.2

Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú, sa
uzatvárajú v písomnej forme a musia byť očíslované podľa poradia ich prijatia.

4.3

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

4.4

Kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá
zmluvná strana obdrží jeden.

4.5

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, ich vôľa je slobodná
a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluva nebola uzatvorená
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť nie je obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, bez
výhrad súhlasia s jej ustanoveniami a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 26.4.2018

.................v.r....................................
FACTUM EXTREMUM SK, s..ro.
predávajúci

V Bratislave, dňa 26.4.2018

..................v. r...........................................
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA
kupujúci
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