
KÚPNA ZMLUVA  
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kupujúci: názov: obec Večelkov

IČO: 00649741

DIČ:                 2021275597      

sídlo: Večelkov 156, 980 34 Nová Bašta

                    peňažný ústav:  VUB banka, a.s.   

číslo účtu: 27023392/0200 

(ďalej ako „odberateľ“)

Predávajúci: názov:                    InnoHouse s.r.o.

IČO:                    47 326 701

IČ DPH:  SK2023839092                   

                      sídlo:         Svätoplukova 21, 040 01 Košice           

                      peňažný  ústav:   Tatrabanka a.s.

číslo účtu: SK09 1100 0000 0029 2290 0178

 (ďalej ako „dodávateľ“

čl. 1 Predmet kúpy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Dodávateľa 

Odberateľa.
2. Predmetom dodávky (predaja)  je tovar podľa cenovej ponuky Dodávateľa,  ktorá tvorí

prílohu tejto zmluvy.
3. Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar a odberateľ sa zaväzuje tento od neho

prevziať.
4. Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený predmet zmluvy predať Odberateľovi.

čl. 2 Kúpna cena

1. Odberateľ sa zaväzuje Dodávateľovi za predmet kúpy zaplatiť cenu v zmysle priloženej
cenovej ponuky v sume 5 940 EUR s DPH.

2. Kúpnu cenu uhradí odberateľ na základe vystavenej faktúry dodávateľa a to do 14 dní od
doručenia faktúry.



3. Dodávateľ vystaví faktúru do 30 dní od účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku („NFP“) v rámci Programu rozvoja vidieka, uzavretej medzi
Dodávateľom a Poskytovateľom NFP.

čl. 3 Termíny plnenia

1. Dodávateľ  sa zaväzuje  dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto  zmluvy v termíne
určenom samostatnou výzvou Odberateľa na dodanie tovaru adresovanou Dodávateľovi. 

2. Odberateľ zašle Dodávateľovi výzvu na dodanie tovaru v lehote do 6 mesiacov odo dňa
účinnosti  zmluvy  o poskytnutí  nenávratného  finančného  príspevku  („NFP“)  v
rámci Programu rozvoja vidieka, uzavretej medzi Dodávateľom a Poskytovateľom NFP.

čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru

1. Predmet dodávky bude dodaný spolu s návodom na použitie.

čl. 5 Obaly a balenie

1. Predmet dodávky bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu
počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

čl. 6 Zodpovednosť za vady tovaru

1. Zmluvné  strany  sa  budú  riadiť  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného  zákonníka
v platnom a účinnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

2. Prípadné  nedostatky  predmetu  dodávky  bude  odberateľ  reklamovať  písomne  u
dodávateľa v lehote 3 mesiacov odo dňa prevzatia.

čl. 7 Ostatné dojednania

1. Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil odberateľa s technickým stavom predmetu zmluvy
a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.

2. Zaplatením  dohodnutej  ceny  a prevzatím  nadobúda  odberateľ  vlastnícke  právo
k predmetu zmluvy podľa čl. 1. 

čl. 8 Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej

forme.
3. Zmluva  zaniká  v prípade,  že  Odberateľ  neuzavrie  zmluvu  o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku („NFP“)  v  rámci Programu rozvoja  vidieka,
uzavretej medzi Dodávateľom a Poskytovateľom NFP.



4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni  ani  za inakšie  nevýhodných podmienok a že ju  uzavreli  z vlastnej
vôle, určito, vážne a zrozumiteľne.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.

V Košiciach, dňa 23.11.2017 V obci Večelkov, dňa................

………………………………… ………………………………….
podpis dodávateľa podpis odberateľa


