
Kúpna zmluva é. 25/06/2014
uzavretá medzi

1.1 Názov: \lF Project & *".u",,"';1Tl]vné 
strany

so sídlom: Gen. L. Svobodu 186016, 927 05 §al'a
zastúpen]i,: Mgr. András Fitos
ICO:44 487 916
DIÖ: 20227l4t22
IÖ DPH: sK2022714l22
bankové spojenie: Tatra banka, a,s.
öíslo úötu: 2620062893 l 1l00
IBAN: SK46 l l00 0000 0026 2006 2893

cta lej rlko,, pre dáv aj úc i "

a

1.2 Miestna aköná skupina Stará Öierna voda
so sídlom: Hlavná 297,925 03 Homé Saliby
_Statutárny zástupca: Ing. Pavol Dobosy, predseda oböianskeho zdruienia
ICO:42 156 122
DIÓ 20227l0l73
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Císlo úötu: 10858326 l 5200
IBAN: SK 92 5200 0000 0000 l085 8326

clalej ako ,,kupujúci "

uzavreli dne§ného dria v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona ó. 5l3/19gl Zb. obchodnlizákonník v platnom znení (d'alej len ,,OBCHZ'.)iúto kupnu zmluvu.

2.1 predmetom tejto zmluvy j" #;i":?'ff;?T":i:"ho dodat' kupujúcemu tovar uröenli
v bod,e 2.2 tohto öIánku zmluvy a previóst' na neho vlastnícke právo k uvedené.u iouu.u

^_ a,záviizokkupujúceho dodan1l, tovar ria dne prevziat a zaplatit' )aá kúp"; 
";;;. 

---'- ""

2,2 Predávajúci sa zaviizuje dodat' kupujúcemu tovar s názvom ,,Mari<etingore p""a..ty
na prezentáciu ovocia, ovocn;ich produktov a projektu OVOCE-JUH;. '

Ntizov zariadenia l _ Technick_ú popis
DemonIovatel'ny 

.pa".pomocou vratoq/ch skrutiek. Strecha demontovatel ného stánku r,l,robená , 
-OSe 

aorry ,hnibkou l0 mm a podlaha z 19 mm hrubl/ch paluboviek. Sir.Í""" krytinou je óierna,pieskovaná lepenka, ktorá slúZi ako provizóÁu Éytinu. s,ie".iou j-eilont. stantu sri plne
dvere a okenica, lctorá je rozdelená na 2 öasti - horná easr stU ako st.ieSka, dolná öast' nröZepo upevneni slúzit' ako predaj nli pult, oken ica j e uzamykatel.ná, no.r.. z" 2. l m. Súöasiou
9uou aJ Vyobrazenia ró7nych druhov o!ocia.

pevny rolovaci hliníkov! valec s rozmermi_ l 00 - 
i0.0. :a p*a- nu p..|Üuu. ;;Ösori, lnázov a Iogo PRV SR. LEADER. logá partnerov: VAS Dudváh. MA! SLará Öiemu uoau, 

I

Aktivita A:
Dreven;i ovocn;i
stánok _ prenosn:í
s lyobrazeniami
r6znych druhov
ovocia

Aktivita B:
Stojan (roll - up)
na propaEáciu



projektu
ovocE-.n]H

Pannerstt'oKrtí3skehoPoipIia,ozx.as,log@

. Prenosny drevenli ovocny stánok a stojan (roll-up) bude vyuZit! v rámci
projektu s názvom ,.Sladlqi a zdrav,!, Livot - ovocná cesta Juiného Slovenska''
poskytnutí NFP ö. 0800550),

2.3 Kupujúci sa zavázuje dodan! tovar riadne prevziat'a zaplatif zaú kúpnu cenu.

realizácie
(zmluva o

III. Kúpna cena a jej splatnost'
Zmluvné dohodIisa na KuDnel cene vo wske:

Názoy zariadenia Mnoástvo Jednotková
cena bez DPH

(EUR)

DPH20"Á Yfdavky spolu
s DPH (EUR)

Aktiyita A:
Drevenj, ovocnj, sldnok
prenosn! s vyobrazeniami
rőznych tltuhov ovocil

2055,00 .l] ],00 2 466,00

Aktivita B:
Síojan (íoll - up) na propagáciu
projeklu OVOCE-JUH

I ] ]6,70 23,34 110,01

cena celkom 2 171.70 434,34 2 606.04

Celkom: 2 606,04 €
sIovom: dvetisíc§est'sto3est'eur / 04 centov

3.2 kúpna cena je sp|atná na základe faktúry vystavenej predávajúcim v defi dodania tovaru
najneskór do 30 dní odo dóa jej vystavenia. v prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu
v uvedenej lehote, je predávajúci od prvého dria ome§kaniá óprávneny pozaáovat' od
kupujúceho úrok z ome§kania vo qy'§ke 0,05%o za kazdli den o.L§k*iu uz'do lap:titenia
kúPnej cenY. Platba bude reali zoyaná y 2 etapách na záÉlade faktúr so sptatnosráii:Ó ani,
najneskör do konca mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktory odmena
prináleLí:
- 1. etapa po realizácii aktivity A
- 2. eíapa po realizácii aktivity B.

IV. Miesto a öas dodania
1.! Predávajúcije povinn1l, dodat tovar do sídla kupujúceho na svoje náklady.4.2 predávajúci je pri dodaní tovaru povinn;i, odovzdat' kupujúcemu dokiady, ktoré sa na

tovar vzt'ahujú.
4-3 Predávajúci je povinn]l, dodat' tovar podfa bodu 2.2 tohto ölánku zmlury najneskór do

31.08.2014.

V. Akost' a obal tovaru
predávajúci sa zavázuje dodat' kupujúcemu tovar podl'a akosti uvedenej v ölánku II.
Predávajúci sa zavázuje dodai tovar zabalen!, spösobom potrebn1l,m na jeho uchovanie
a ochranu.

5.1

5.2



6.1

o.L

VI. Záruka za akost'
Predávajúci preberá závázok Ze dodanly' tovar bude po dobu 24 mesiacov od dátumu
dodania tovaru podl'a ölánku IV. tejto zmluvy spósobilli na oblyklli úöel.
Záruóná doba zaóína plynút' odo dúa dodania tovaru.

VII. Reklamácia vád tovaru
Vady tovaru je kupujúci povinnli uplatnit' bez zbytoöného odkladu po ich zistení
najneskör v§ak do skonöenia trvania záruönej doby podl'a élanku VI. tejto zmluvy.
Reklamáciu vád tovaru je kupujúci povinnli uplatniC písomne alebo osobne
u zodpovedného pracovníka predávajúceho.

VIII. Nadobudnutie vlastníckeho práva
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru ai úplnym zaplatením kúpnej ceny podl'a
ólánku III. tejto zmluvy.

Ix. závereóné ustanovenia
Zmeny telío zmluvy vyZadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnl/mi
stranami.
Zhotovitel' strpí \^ikon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom diela kedykol'vek poöas
platnosti a úöinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finanöného príspevku, ktorú
uzatvorí objednávatel' a poskYovatel' NFP, a oprávnen!,m osobám na kontrolu poskytne
potrebnú súöinnosi.
Práva a povinnosti zmluvnlch strán touto zmluvou l,,j,slovne neupravené, sa riadia
ustanoveniami OBCHZ a ostatnlch právnych predpisov na území Slovenskej republiky.
Strany sa zavázujú urovnat v§etky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
p redov§etlo_im doh o dou.
Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnlm, nebudú tlim
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluly. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradit noqím, zodpovedajúcim hospodárskemu úöelu tejto
zmluvy, ktoni zmluvné strany sledovali v öasejej podpisu.
Táto zmluva je uzayretá jei podpisom oboma zmluvn1f,mi stranami a nadobúda úöinnosi l
defi po uverejnení na webovom sídle objednávatel'a podl'a § 47a ods. l Oböianskeho
zákonníka.
Táto zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch s platnost'ou originálu, priöom
predávajúci obdrií jedno lyhotovenie a kupujúci 2 vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, 2e si túto zmlulu preöítali a2e táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutoönej vóli, ktorú si vzájomne váLne, zrozumiíel'ne aúplne slobodne
prejavili, na dókaz óoho pripájajú podpisy svojich §tatutámych orgánov,

V Hornych Salibách. dfia 25.0ó.20l4
Mieslna ekéná skUpiná slará eierná vodé

7.2

7.1

8-1

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Mgr. András Fitos
Predávajúci, konatel' spoloönosti

Ing. Pavol Dobosy
Kupujúci, predseda MAS


