
KÚPNA  ZMLUVA 

uzavretá podľa ust. § 409 a násl. Obchodného zákonníka ( zák.č. 513/1991 Zb.) 
medzi zmluvnými stranami : 

Predávajúci: Región Horehronie - oblastná organizácia cestovného ruchu 
Sídlo: Nám. Gen. M.R. Štefánika 3, 977 01 Brezno 
IČO: 42 299 381  
DIČ:   
Zastúpený: Ing. Ľuboš Ďurinďák, predseda predstavenstva 

Marian Alberty, podpredseda predstavenstva 
Kontaktná osoba: Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonný riaditeľ 
Bankové spojenie:   

Kupujúci: Banskobystrický kraj Turizmus  
Sídlo: Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 52132072 
DIČ:  
Zastúpený: Ing. Daniela Chrančoková, PhD., predseda krajskej organizácie 

cestovného ruchu 
Bankové spojenie:  

I. Úvodné ustanovenie

1) Kupujúci kupuje predmet kúpy od predávajúceho a predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu na účely jeho
marketingovej prezentácie v Horehronskom exprese.

II. Predmet kúpy

1) Predmetom kúpy je:

Počet ks CENA S DPH / ks CENA SPOLU S DPH 

Pohľadnica čierno biela 14 0,15 € 2,10 € 

Pohľadnica farebná 2 0,15 € 0,30 € 

Magnetky 5 0,30 € 1,50 € 

Píšťalky 100 0,50 € 50,00 € 

Odznak 149 0,40 € 59,60 € 

Lízatká 38 0,70 € 26,60 € 

SPOLU 140,10 € 

III. Miesto dodania spôsob prevzatia

1) Predmet kúpy uvedený v článku II. tejto zmluvy bude dodaný osobne na adresu krajskej organizácie cestovného
ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, Nám. SNP 1, 974 01 Banská Bystrica.

2) Miesto dodania je sídlo kupujúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  V mene kupujúceho prevezme predmet kúpy
ním poverený zamestnanec Mgr. Eva Macuľová.



IV. Kúpna cena

1) Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v sume 140,10 EUR s DPH.
Zmluvné strany považujú dojednanú kúpnu cenu za nemennú. K zľave z kúpnej ceny môže dôjsť iba v prípade
výskytu vád predmetu kúpy.

2) Kúpna cena je splatná po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, o ktorom spíšu zmluvné strany preberací
protokol. Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim so splatnosťou 30 dní. Faktúra musí
spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu.

V. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva

1) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy prevzatím predmetu kúpy.
2) Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho až prevzatím predmetu kúpy.

VI. Záruka za akosť

1) Na tovar, ktorý je predmetom kúpy, poskytuje predávajúci záruku za akosť, tzn. záruku za to, že tovar bude
spôsobilý k obvyklému užívaniu podľa parametrov udaných výrobcom, resp. distribútorom alebo predávajúcim,
že bude mať obvyklé deklarované vlastnosti.

2) Vyššie uvedené vlastnosti dodaného tovaru sú garantované po dobu 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.

VII. Sankcie

1) Ak predávajúci nedodrží termín dodávky podľa čl. III. ods.1, potom kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 1% z kúpnej ceny nedodaného tovaru podľa čl. IV. za každý začatý deň omeškania s dodávkou predmetu
kúpy.

2) Strany sa v zmysle ustanovenia § 545 ods.2 Občianskeho zákonníka dohodli, že oprávnená strana sa môže od
povinnej strany  domáhať náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

3) Pri prekročení času omeškania dodávky o viac ako 15 dní má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a požadovať
vrátenie zaplatenej kúpnej ceny v plnej výške, zvýšenej o zmluvnú pokutu podľa odseku 1 a zároveň požadovať
zmluvnú pokutu vo výške 30% z kúpnej ceny nedodaného tovaru.

4) V prípade ak je predávajúci v omeškaní s dodaním iba časti tovar a vznikne kupujúcemu právo odstúpiť od
zmluvy, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v časti tovaru, ktorý dodaný bol.

VIII. Vady predmetu kúpy

1) Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy nemá žiadne vady.
2) Ak sa po uzavretí tejto kúpnej zmluvy ukáže, že predmet kúpy má právne vady, má kupujúci právo odstúpiť od

zmluvy a žiadať od predávajúceho vrátenie kúpnej ceny, respektíve jej už zaplatenej časti najneskôr do 3 dní od
doručenia rozhodnutia odstúpiť od zmluvy, ak nezabezpečí odstránenie týchto právnych vád.

3) Ak dôjde k uplatneniu takých nárokov z vád predmetu kúpy, ktoré zakladajú peňažnú pohľadávku kupujúceho
voči predávajúcemu, zaväzuje sa predávajúci zaplatiť pohľadávku do 3 dní od doručenia oznámenia o uplatnení
nárokov z vád.  Za každý deň omeškania sa predávajúci zaväzuje zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
0,2% z dlžnej sumy denne.

4) Predávajúci prehlasuje, že v prípade dorubenia colného dlhu vzťahujúceho sa na predmet kúpy  orgánmi colnej
správy, tento dlh uzná a zaplatí do 10 dní po výzve kupujúceho, na účet kupujúceho.

IX. Záverečné ustanovenia

1) Doručovanie písomností súvisiacich s touto zmluvou sa vykonáva na adresu sídla, miesta podnikania, trvalého
alebo prechodného bydliska zmluvnej strany, alebo ak zmluvná strana písomne oznámi inú adresu tak na túto
adresu. Ak dôjde k zmene sídla, miesta podnikania či bydliska zmluvnej strany doručuje sa na poslednú známu
adresu až do zverejnenia zmeny alebo až do oznámenia zmeny druhej strane. Zásielka obsahujúca písomnosť sa
považuje za doručenú ak sa dostane do sféry dispozície zmluvnej strany, hoci tá si ju fyzicky neprevezme. Zásielka
sa považuje za doručenú aj v prípade ak ju pošta vráti zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, hoci tá ju doručovala
na adresu druhej zmluvnej strany určenú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, v takomto prípade sa zásielka
považuje za doručenú 2 dni po jej odoslaní.






