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Kúpna zmluva č. 17/2021 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník 

(ďalej len „zmluva“) 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Predávajúci:    

Meno, priezvisko:   Ing. Mária Šalkovičová,      

Adresa trvalého pobytu:  Slnečná 10, 903 01 Senec   

OP:                                          EH744811 

Číslo účtu (IBAN):   SK07 1100 0000 0080 1530 2147                       

 

ďalej len „predávajúci“ 

 

Kupujúci:    

Názov organizácie:   Dom tretieho veku, zariadenie sociálnych služieb 

Sídlo:     Polereckého 2, 851 04 Bratislava 

Štatutárny orgán:   PhDr. Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH riaditeľka 

IČO:    30842344 

DIČ:     nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:   ČSOB, a.s. Bratislava 

Číslo účtu (IBAN):   SK91 7500 0000 0000 2583 8723  

 

ďalej len „kupujúci“ 

ďalej spoločne predávajúci a kupujúci ako „zmluvné strany“ 

 

1. Predmet zmluvy 

 

1.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tento tovar (resp. hnuteľné veci): 

 

 Špecifíkácia tovaru počet 

1. Manipulačné ležadlo ML– 7 sedemsegmentové 

ležadlo s elektrickým nastavením výšky 

a polohovaním dielov pomocou plynových piestov 

1 ks 

2. Poduška 30x6x40 cm 1 ks 

3. Valec 15x45 cm                       1 ks 

4. Polohovací klin 35x10x45 cm 1 ks 

5. Stolička otočná na kolieskach s operadlom 

a s pneumatickým nastavením výšky 

1 ks 

 

1.2 Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy prevziať a zaplatiť 

zaň kúpnu cenu podľa čl. 2.1 tejto zmluvy. 

 

1.3 Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny uvedenej v bode 

2.1 tejto zmluvy. 

 

1.4 Kupujúci je uzrozumený s tým, že ide o zánovné avšak plne funkčné veci (tovar) 

nadobudnuté pred 15 rokmi, doposiaľ ale nepoužívané, čomu zodpovedá aj dohodnutá 

výška kúpnej ceny. Kupujúci si tovar pred prevzatím prezrel, je mu dostatočne známy 

jeho stav a tovar v tomto stave kupuje. 
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2. Kúpna cena a jej splatnosť 

 

2.1     Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za dodaný tovar celkovo vo  výške 800,-

EUR (slovom: osemsto EUR). 

 

2.2    Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za tovar vo výške uvedenej v bode 2.1 

tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na číslo účtu predávajúceho uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy v lehote do 15.11.2021. 

 

3. Termín dodania tovaru 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom termíne dodania tovaru: do 30.11. 2021. 

 

 

4. Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov 

platných v SR. 

 

4.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi 

Slovenskej republiky na webovom sídle objednávateľa. Ak sa táto zmluva na 

webovom sídle objednávateľa nezverejnila do troch (3) mesiacov odo dňa jej 

uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.  

 

4.3 Zmluva vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden exemplár obdrží kupujúci  

a jeden predávajúci. 

 

4.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali a prehlasujú, že jej rozumeli, vyjadruje ich vôľu, 

že ju uzatvárajú slobodne a vážne a nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok.  

 

 V Senci, dňa 5.11.2021 

 

 

 

_______________________________________________                      

Dom tretieho veku, zariadenie sociálnych služieb 

PhDr. Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH riaditeľka 

kupujúci                                                                    

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Ing. Mária Šalkovičová  

predávajúci 

        


