
KÚPNA ZMLUVA 

                                          uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  

 

Kupujúci:   Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa 

so sídlom:  026 01 Dolný Kubín, Matúškova 1632/5 

IČO: 36132497 

v zastúpení:  Mgr. Michal Janiga, riaditeľ 

(v ďalšom kupujúci)  

a 

Predávajúci:  Tomáš Staš 

Dátum narodenia:  

trvalé bydlisko:   

(v ďalšom predávajúci)  

 

 

čl. I  Predmet kúpy 

1.1.  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu  ¾ gitaru Martinez MC-48 C a púzdro značky 

Martinez a kupujúci sa zaväzuje tieto od predávajúceho prevziať.  

1.2.  Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol 

predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou 

zárobkovou činnosťou.  

čl. II  Kúpna cena 

2.1. Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť 100,- €  za gitaru  a  25,- € za púzdro 
celkovo 125,- €, slovami: Jednostodvadsaťpäť EUR 
 
         
2.2. Kúpnu cenu uhradí kupujúci na účet číslo SKXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX po podpise zmluvy                                                                                                                                                                                                                       

oboma zmluvnými stranami.  

 

čl. III  Termíny plnenia 

3.1.  Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 15. 6. 2021. 



čl. IV   Zodpovednosť za vady tovaru 

4.1.  Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 

znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.  

4.2.  Prípadné  nedostatky  predmetu kúpy  bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v 

lehote 3 mesiacov odo dňa prevzatia.  

 

čl. V  Ostatné ujednania 

5.1.  Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy a že 

žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.  

5.2.  Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že miera 

opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a dohodnutej cene.  

5.3.  Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda kupujúci vlastnícke právo k predmetu 

zmluvy podľa čl. 1. Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného 

zhoršenia predmetu kúpy.  

 

čl. VI  Záverečné ustanovenia 

6.1.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost jej 

zverejnením na webovom sídle kupujúceho.  

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

6.3.  Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva bude zverejnená v celom rozsahu a zmysle Zákona 

č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

6.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie.  

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

dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne   

a zrozumiteľne.  

V Dolnom Kubíne, dňa 2.6. 2021 

 

                 PODPÍSANÉ + PEČIATKA    PODPÍSANÉ 

              ….…..………………....……………                                        …..........………………………………  

                  Mgr. Michal Janiga                                                          Tomáš Staš 

                   za kupujúceho                                                              za predávajúceho                        


