
KUPNA ZMLUVA
vzawetev anysle $ 588 a nasl. občianskeho zákonníka

odbeľatel\ nźnovz
rČo:
DIČ:
sídlo:
peňažný ústav:
číslo účtu:

Dodávatel': názovz
sídlo:
peňažný. ústav:
číslo rričtu:

Zź./ľ.ladná umelecká ško la B udmerice
532 00 241
212 130 s604
Budmeľice 430' 90086 Budmerice
Prima banka
sK29 s600 0000 0066 7188 800r

Eduard Hľežo
Budmeľice 143' 90086 Budmeľice
VÚB Banka
sK61 020000000020 1 4856853

Čl. l pľedmet kúpy

Dodávatel' sa zaväzuje dodať odbęľatel'ovi klavír Petrof a odbeľateľ sa zaväzllje tento od
pľedávaj úceho pľevziať.
Dodávatel' pľehlasuje, Že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctvę 

' 
Že nieje ani nebol

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

Čt' 2 Kúpna cęna

odberatel' sazaväanje za pľedmet hipy zaplatiť 1300'00 €, slovami tisíchisto etľ, nula centov
Kúpnu cenu uhľadí odberatęl' fakturou do 2 dní od pľevzatia tovaľu v hotovosti.

čL 3 Teľ-íny plnenĺa

Dodávatel' sazaváałje dodať pľedmet zmluvy uvedený v čl. l tejto zmluvy do 21 .3.2022.

ČL4ob"lyabalenie

Predmet kúpy bude zabaLený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo kjeho poškodeniu poěas

pľepľavy. PouŽité obďy sú uľčené na jednorazové pouŽitie.



Cl. 5 Zodpovednost'zavacly tovaru

Zmluvné stľany sa budťl ľiadiť príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom
zneni, ktoľé upravujú náľoky zo zodpovednosti zavady.
Pľípadné nedostatky predmetu kúpy bude odbeľateľ reklamovať písomne u dodávatel'a v lehote
1 mesiaca odo dňa prevzatia.

Cl.6 ostatné ujednania

Dodávatel' pľehlasuje, Že oboznćtmil odbeľatel'a s technickým stavom pľedmetu zmluvy a Že

Žiadne skryté vady, o ktoých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
odbeľatel' pľehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a beľie na vedomie, Že mieľa
opotľebenia zodpovedá veku lrnuteľného majetku a dohodnutej cene.
Zap|atenim dohodrrutej ceny a ptevzatím nadobúda odbęľateľ vlastnícke pľávo k predmetu
zmluvy podľa čl. 1. Týmto okamihom pľechádza naň i nebezpeěenstvo náhodnej skazy a
rráhodného zhoľšenia ilredmetu kúpy.

il. l zár, erečné ustanovenĺa

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obonra zmluvnými stľanami.
Zmluvu je moŽné zrušit'alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných stľán v písomnej forme.
obidve zmluvné stľany pľehlasujú, žę sa oboznámili s obsahom tejto zrnluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavre|i z vlastnej vôle'
uľčite, vážne a zľozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmlrrvná strana dostane jedno
vyhotovenie.

V Budmeľi ciach l 4.3.202Ż

podpis odberateľa,
Mgľ. ar1. ondľej Slávik,
ľiaditeľ ZUŠ Budmeľice

podpis dodávateľa

ľ


