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Krĺpna zmluva

č. 001/oDPlAl2022
uzavretá v zmysle s 409 a nasl. obch. zákonníka č. 513/91 7b.v znení neskorších
pľedpisov / ďalej len ,,zmluva"/
Clánok I.
Zmluvné stľany
Pľedávajúci:

Slovenská autobusová dopľava E'ilina, akciová spoločnosto
registľovaná v obchodnom ľegistri okľesného súdu v Żi\ine
oddiel: Sa, Vložka č:islo 10362lL
V zastúpení:Ing. Peter Pobeha, predsedapľedstavenstva
Dr. Ing. Peteľ Šufliarský, člen predstavenstva

Sídlo :
IČo:
DIČ:
lČopH:
IBAN:
SWIFT:
lď

Kupujúci:

Košická 2,0IO es Żilina
36 4O7 77I

2020107573
IK2O2OIO7573
SK80 1100 0000 0026 2178 8493

TATRSKBX

alej len',pľedáv ajuci" l

Dopľavný podnĺk mesta Považská Bystľica s. ľ. o. skľátene DPMPB
s.ľ.o.
registrovaná v obchodnom ľegistľiokresného súdu v Trenčíne
oddiel: Sľo, Vložka číslo:40391/R
Zastiryený: Radovan Čmelo, konateľ
Špoľtovcov34O,0I7 01 PovaŽská Bystľica
53 153 073
212130656|
lČ
SK2121306561
SK44 0200 0000 0043 0856 1451
l ď alej len,,kupuj úci"/
lďalej spolu len o'zmluvné strany"l

Sídlo:
ICO:
DIČ:
ppH:
IBAN:

Článok II.
Predmet zmluvy

1.

2.

Pľedmetom tejto zmluvy je predaj kompaktného zaľiadenia, ěítačkykaĺiet s tlačiaľňou
cestovných lístkov - validátoľ VGA CVP-E2D v počte 2ks lďalej len ,,zariadenia"l vo
výluěnom vlastníctve pľedávajúceho.
Výrobné číslapredávaných zańaďenivcA CVP-E2D:020400000263, 020400000226.
Zariadenia sa odpľedávajú do výluěného vlastníctva kupujúceho.

Clánok III.
Kúpna cena a platobné podmienky

2

Kúpna cena za pľedaj zariadeni podl'a ČlĺntuII. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými
stľanami dohodnutá v zmysle zâkona č). 1811996 Z. z. o cenách v zneni neskorších
pľedpisov v celkovej výške 1.800'00 € / slovom: tisícosemsto Euľ/ bez DPH za jeden
kuso celkom vo výške 3.600'00 € / slovom: tritisícšesťsto Eur/ bez DPH.
Ku kúpnej cene bez dane sa pripočítapľíslušnáDPH podľa platných pľávnych
predpisov.

-

3.
4.

Zatifio kúpnu cenu pľedávajűcizańađenia predáva a kupujúciichzatúto cenu kupuje.
Kupujúci je povinný zap|atiť kúpnu cenu uvedenú vods. 1. tohto článku na účet

5.

pľeđávajúcehona zźlk|ade faktúľy vystavenej pľedávajúcim v súlade s platným znęnim
ztlkona o DPH. Splatnosť faktriľy je 14 dní.
V prípade nezaplatenia kúpnej ceny V plnej výške a v lehote dojednanej v ods. 1. a4.
tohto článku zmluvy si pľedávajúci vyhĺadzuje ptźno od tejto zmluvy odstúpiť.

čHnok IV.
Termín odovzdania a miesto odovzdania

1.

2.

3.

Predmet kúpy bude ođovzdanýkupujúcemu pľi podpise zmluvy.
Miestom odovzdania je prevádzkaľeň v Martine : Slovenská autobusová doprava
Žilina' akciová spoločnosŕ,Kollárova 125, Maľtin.
Dodávka bude splnená odovzdanim zańadení kupujúcemu upľedávajúceho, pľiěom
odvoz si zabezpeěí na vlastné náklady kupujúci.

Clánok V.
osobitné dojednanĺa

1. Pľedávajúci zapojené zariadenia predviedol a odskúšalv pľevádzke za

2.
3.

pľítomnosti
kupujúceho. Kupujúci prehlasuje, Že predmet kúpy videl a že je mu dobľe známy jeho
technický stav' s ktoľým sa ľiadne oboznámil'
Kupujúci beľie na vedomie, že zariadenia, ktoré sú predmetom predaja a kúpy podľa
tejto zmluvy' boli uŽ vyradené z evidencie majetku pľedávajúceho.
Pľedávajúci neprebeľá žiadnezźttukyzapteďaný tovar.

ČHnok VI.

Zâverečné ustanovenĺa

1.

2.

3.
4.

Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnosťdňom podpisu oboma zmluvnými stľanami.
Pľávne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim touto zmluvou neupravené sa ľiadia
pľíslušnýmiustanoveniami obchodného zćtkonnika SR a pľedpismi s ním súvisiacimi.
Zmlwaje vyhotovená v2 - och rovnopisoch, zktorých 1 rovnopis po podpísaní
prevezme pľedávajúci a 1 ľovnopis kupujúci.
Zmluvné strany prehlasujú, že tilto zmluvu uzaÍvtĺraju slobodne, vźłžne,určito
azrozumiteľne, nie vtiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných pođmienok.Ich
zmluvná voľnosť v čase jej podpisu nie je ničímobmedzęná. obsahu tejto zmluvy
poľozumeli ana znak súhlasu s ňou a vôle bý'ňou viazané u podpisujú.

V Martine, ĺĺ"..M-.:1.'.....2022

Za

Za kupujúceho

úceho:

(â

Radovan Čmelo
konatel'

01

ká Bystrica
lČ opH: sK21

21

306561

Ing. Peter Pobeha
pľedseda

Dľ. Ing. P
člen pľedstavenstva
,

2
lČ DPH:slę020107573
3

