
 

 

KÚPNA ZMLUVA 

 
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

 

 

Odberateľ: 

 

Obchodné meno:  Technické služby Mesta Svit  
V zastúpení: Ing. Igor Hus,MBA  riaditeľ a štatutárny zástupca 

IČO:   00186864  

DIČ:   2021212545                     

Sídlo:   Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit  

                      

 

Dodávateľ:  

Obchodné meno:   3W Slovakia s.r.o.                   
V zastúpení:  Slavomír Ďurikovič, konateľ 

IČO:    36746045                 

DIČ:    2022355291               

Sídlo:    Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové               

Peňažný  ústav: ČSOB banka      

Číslo účtu: SK29 7500 0000 0040 0610 9224 

  

 

 

 

Článok I 

Predmet kúpy 

 

1.1  Dodávateľ sa zaväzuje odpredať odberateľovi dve hliníkové vitríny s rozmermi 1000 x 

1580 x 60 mm a jednu hliníkovú vitrínu s rozmerom 1000 x 1800 x 60 mm. 

 

 

Článok II 

Kúpna cena 

 

2.1  Odberateľ sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť zmluvnú cenu 1205,67 eur bez DPH, 

slovami jedentísícdvestopäť eur a šesťdesiatsedem centov. K tejto cene bude pripočítaná daň 

z pridanej hodnoty v zmysle platnej legislatívy. 

Kúpnu cenu uhradí odberateľ na základe vystavenej faktúry do 15 dní od jej vystavenia. 

 

 

Článok III 

Ostatné ustanovenia 

 

3.1  Zaplatením dohodnutej ceny nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu zmluvy 

podľa článku I.  



 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami s 

výnimkou, ak zákon ustanovuje pre Nadobúdateľa povinné zverejnenie Zmluvy. Potom je 

Zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na určenom webovom sídle 

Nadobúdateľa v zmysle znenia § 47 a) ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v 

znení neskorších predpisov. 

4.2  Nadobúdateľ (ak sa ho týka povinné zverejňovanie) písomne (listom, emailom alebo 

potvrdením na konci Zmluvy) oznámi Poskytovateľovi termín, kde a kedy zverejnil Zmluvu. 

4.3  Zmeny a dodatky ku Zmluve budú uplatnené zásadne písomne a to dodatkami 

potvrdenými každou Zmluvnou stranou. 

4.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text Zmluvy si prečítali, jeho obsahu porozumeli a 

na znak súhlasu ho podpisujú. 

4.5  Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých po ich obojstrannom potvrdení 

si Poskytovateľ ponechá jedno vyhotovenie a Nadobúdateľ tiež jedno vyhotovenie. 

 

 

 

 

 

Vo Svite, dňa 13.12.2022   V Melčiciach Lieskovom, dňa 13.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

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

          Ing. Igor Hus                             Slavomír Ďurikovič 

   Riaditeľ a štatutárny zástupca konateľ 


