
 
 

KÚPNA ZMLUVA 
Uzatvorená v zmysle § 409 a 
nasl.zák.č.513/1991 

ČLÁNOK I. 
 

Zmluvné strany :  
 
Predávajúci : POLYGRA Košice spol. s r.o. 
  Ostrovského 1, 040 55 Košice 
  V zastúpení: Ing. Jaroslav PIEŠ - konateľ 
  IČO : 170 825 28 
  DIČ : SK2020482089 
  Bankové spojenie : 821 250 33/0900, Slovenská Sporiteľňa Košice 
  spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS KE I., oddiel:sro, vložka č.672/V 
        

a 
 
Kupujúci :         Mestská časť Košice – Sever 
                          Festivalové námestie č.2, 040 01 Košice 
                          V zastúpení: Marián Gaj – štatutárny zástupca 
                          IČO: 00690929 
 
 
 
 
ČLÁNOK II. 
 
Predmet zmluvy : 
 
1) Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar –  KONICA MINOLTA bizhub C220 
2) a podľa dohovorených požiadaviek kupujúceho  previesť na neho vlastnícke práva k tomuto 

tovaru. Kupujúci sa zaväzuje za tento tovar zaplatiť kúpnu cenu 4.458,84  EUR vrátane 20% 
DPH v štyroch splátkach takto:  1. Splátka  1.114,71    EUR do 10.2.2012 

                                                                2. splátka   1.114,71   EUR do 10.3.2012 
                                                                3. splátka   1.114,71   EUR do 10.4.2012 
                                                                4. splátak   1.114,71   EUR do 10.5.2012 

 
3) Dovoz tovaru zabezpečí predávajúci na vlastné náklady v dohodnutom čase. 
4) Plnenie zmluvných dohovorov začína plynúť dňom podpisu oboch strán. 
5)          miesto dodania tovaru je sídlo spoločnosti kupujúceho, Košice, Festivalovo námestie 2. 
6)          Predmet kúpy bude dodávaný spolu s dodacím listom a faktúrou. 
 
ČLÁNOK III. 
 
Cenové podmienky :  
 
3) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutej cene  4.458,84 EUR  
4) Cena je stanovená vrátane  dopravy, inštalácie  do miesta odovzdania  spolu s DPH.. 



5) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu: 
4) Až do úplného zaplatenia ceny za tovar ostáva tovar majetkom predávajúceho. 
          
 
 
 
ČLÁNOK IV. 
 
Termíny dodávok : 
 
1) Predávajúci zabezpečí dodávku predmetného tovaru na miesto určenia kupujúceho.  
 
 
ČLÁNOK V. 
 
Záverečné ustanovenia :  
 
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.5.2012.  
2) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán s účinnosťou dohodnutou v čl. III. bod 1 

a 2. 
3) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obdrží jeden kupujúci a jeden 

predávajúci. 
4) Zmenu alebo doplnok zmluvy môžu zmluvné strany vykonať písomne na základe vzájomného 

súhlasu. 
5) Zmluvné strany sa budú riadiť  §422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo 

zodpovednosti za vady. Prípadné vady predmetu zmluvy bude kupujúci reklamovať písomne u 
predávajúceho v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia. 

6) Na predávané zariadenie poskytujeme 24 mesačnú záruku, vyznačenú na záručnom liste, ktorý 
je dodaný zákazníkovi spolu s zariadením.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Košiciach , 4.1.2012                 V Košiciach , 27.1.2012  
 
  
 “podpísané”       “podpísané” 
 
            

Ing.Jaroslav Pieš                                                               Marián Gaj, starosta      
predávajúci                                                                             kupujúci 

 


