
Kúpna zmluva 1/2011

Uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

1.  Predávajúci: COMCAS, s. r. o., 
Jarmočná 1/167
064 01  Stará Ľubovňa
Zastúpený: Františkom Grechom, konateľom
IČO: 36494721
DIČ: SK 2021839886
Bankové spojenie: VÚB 1854405858/0200

2. Kupujúci: Mesto Stará Ľubovňa
Obchodná 1, Stará Ľubovňa
Ičo: 00330 167
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Zima

s nasledovným obsahom

čl. 1 
Predmet kúpy

1.1. Predávajúci  sa  zaväzuje  dodať  kupujúcemu  tonery  a atramentové  kazety  podľa 
priloženého zoznamu  v prílohe  č.  1  tejto  zmluvy,  ktorý  tvorí  jej  neoddeliteľnú  súčasť. 
Príloha č. l obsahuje cenovú ponuku jednotlivých tonerov.
1.2. Množstvá  komponentov  bude  kupujúci  upresňovať  v  jednotlivých  

objednávkach.  

čl. 2
Doba plnenia a miesto plnenia

2.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmetný tovar do 5 dní od doručenia objednávky. 
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do sídla kupujúceho na svoje náklady.

čl. 3
Kúpna cena

3.1. Cena za predmet plnenia je stanovená cenovou ponukou . 
3.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmetný tovar dohodnutú kúpnu cenu.



čl. 4
Platobné podmienky

4.1. Právo  na  zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením 
jeho záväzku.

4.2. Platba  bude  uskutočnená  na  základe  vyúčtovania  predávajúceho  formou  faktúry.  
Faktúra ako daňový doklad musí obsahovať obvyklé náležitosti najmä identifikačné  
údaje zmluvných strán, termín vystavenia faktúry, splatnosť faktúry, DPH a celkovú 
cenu včítane DPH.

4.3. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia.

čl. 5
Záruka

5.1. Predávajúci  poskytuje  záruku  na  dodaný  tovar  uvedený  v prílohe  č.  1  na  čas  24  
mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase odovzdania a prevzatia a za vady 
vzniknuté počas záručnej lehoty.

čl. 6
Zmluvné pokuty a náhrady škody

6.1. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. obchodného zákonníka, ktoré upravujú 
nároky zo zodpovednosti za vady.

6.2. Prípadné vady predmetu  kúpy bude kupujúci  reklamovať písomne v lehote do 24  
mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

6.3. Písomne vyhotovená reklamácia (správa o vadách tovaru) musí obsahovať aspoň tieto 
údaje: číslo kúpnej zmluvy, dátum dodania tovaru, číslo dokladu o prevzatí (dodací  
list),  druh  dodaného  tovaru,  množstvo  vadných  kusov,  opis  vád  a spôsob  ako sa  
prejavujú.

čl. 7
Ostatné ustanovenia

7.1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.
7.3. Kupujúci je povinný na zjavné porušenie balenia (obalov) a na vady zrejmé už pri  

prevzatí  tovaru upozorniť predávajúceho na mieste,  spísať o tom zápis a v rozsahu  
vadného plnenia je kupujúci oprávnený prevzatie odmietnuť.

7.4. Predávajúci  sa zaväzuje preberať od kupujúceho všetky prázdne obaly od tonerov  
a atramentových kaziet za účelom renovovania alebo likvidácie nebezpečného odpadu.

čl. 8
Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru

8.1. Predmet kúpy bude dodaný spolu s dodacím listom a návodom na použitie.



čl. 9
Záverečné ustanovenia

9.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

9.3.  Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve 
vyhotovenia.

V Starej Ľubovni          29.03.2011   

Kupujúci: Predávajúci:

PaedDr. Michal Biganič
Primátor mesta                                            František Grech

          konateľ




