Kúpna zmluva
uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva")

Čl. I
Zmluvné strany
Predávajúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zapísaný v:
Bankové spojenie:
IBAN:

BELS spol. s r.o.

Hradisko 1254, 053 11 Smižany
Mgr. Lucia Puchomírska, konateľka
3620 3637
20202034511
SK20202034511
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
46578N
UniCredit Bank, a.s.
SK04 1111 0000 0011 8402 2005
(ďalej len „predávajúci"')

Kupujúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Zapísaný v:
Bankové spojenie:
IBAN:

MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tomáš Hamraček, konateľ spoločnosti
52 473 732
2121034245
SK2121034245
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
46578N
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK39 0900 0000 0051 5944 6373
(ďalej len „kupujúci")
(ďalej všetci spolu ako „zmluvné strany")
Čl. II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, bližšie
špecifikovanému v prílohe č. 1 (ďalej len „predmet kúpy"), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu
tejto zmluvy, z predávajúceho na kupujúceho.
2. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným a nepochybným vlastníkom predmetu kúpy a je s ním
oprávnený nakladať.

Čl. III
Prevod vlastníckeho práva

1. Na základe tejto zmluvy predávajúci predáva kupujúcemu predmet kúpy do jeho výlučného
vlastníctva a kupujúci tento predmet kúpy do svojho výlučného vlastníctva kupuje a súčasne sa
zaväzuje zaplatiť zaň kúpnu cenu v súlade s čl. IV tejto zmluvy.
2. Vlastnícke právo k prevádzanému predmetu kúpy prejde na kupujúceho zaplatením celej kúpnej
ceny v zmysle čl. IV tejto zmluvy.
3. Predávajúci odovzdá predmet kúpy kupujúcemu s príslušnými dokladmi vzťahujúcimi sa na
predávané hnuteľné veci, najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Čl. IV
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Celková kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 35 OOO
€ bez DPH. (slovom tridsaťpäťtisíc eur).
2. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet
predávajúceho uvedený v čl. I tejto zmluvy, v lehote do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa
účinnosti tejto Zmluvy, pričom za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň pripísania sumy
predstavujúcej kúpnu cenu na účet predávajúceho.
3. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu riadne a včas, dostáva sa do omeškania, v dôsledku čoho
vzniká predávajúcemu právo na úrok z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.
4. V prípade, že kupujúci neuhradí predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je predávajúci
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
Čl. v
Vyhlásenia zmluvných strán
1. Predávajúci prehlasuje, že technický stav predmetu kúpy zodpovedá primeranému opotrebeniu
vzhľadom k jeho veku, nie je zaťažený žiadnym právom tretej osoby a oprávnenie
predávajúceho nakladať s predmetom kúpy nie je obmedzené.
2. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu kúpy a kupuje ho v stave v akom sa
nachádza.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je uzatvorená v súlade s§ 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
. predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
kupujúceho.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre predávajúceho a
jeden rovnopis pre kupujúceho.
4. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať iba po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán,
a to vo forme očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami,
ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že túto Zmluvu uzatvárajú
slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Prehlasujú tiež, že si Zmluvu riadne prečítaíi, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
7. Prílohou tejto Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť je:

Príloha č.1: Predmet kúpy
V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.1.2022

Za kuouiúc!\
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Za predávajúceho:

~
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BELS spol. s r.o.
Mgr. Lucia Puchomírska, konateľka

••

kii:);qšsNIV·š:r:o:, r.s.p,

Tomáš Hamraček, konateľ

Príloha č.1: Predmet kúpy

Predmetom prevodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho je nasledujúci hnuteľný
majetok:
1. Priemyselný žehlič KAAN 210 GVRG v.č. 081924881213 4 500 Eur
2. Priemyselný sušič 35 kg Alliance Laundry Systems T35 v.č. 35T006976KZ 1 500 Eur
3. Priemyselný sušič 35 kg Alliance Laundry Systems DX34 v.č. PU075NREM2G2G01 1 500 Eur
4. Priemyselný sušič 35 kg IPSO v.č. 0804011030 1 500 Eur
5. Priemyselný sušič 35 kg IPSO v.č. 0804011031 1500 Eur
6. Priemyselný prací stroj 30 kg IPSO v.č. 14090AH0354 1 500 Eur
7. Priemyselný prací stroj 30 kg IPSO v.č. 14020AH0042 1 500 Eur
8. Priemyselný prací stroj 12 kg Girbau v.č. 811720/02 1 OOO Eur
9. Žehliaci lis Textima 31930 1 OOO Eur
1 O. Žehliaci lis Textima 31955 1 OOO Eur
11. Žehliaci lis Textima 319211 1 OOO Eur
12. Žehliaci lis Textima 319 1 OOO Eur
13. Žehliaci stôl Camtel v.č. 5820 1 OOO Eur
14. Priemyselný korytový žehlič Girbau PSP-5125 G v.č. 625324/02 4 OOO Eur
15. Priemyselný prací stroj 120 kg PAC 121 1 500 Eur
16. Priemyselný prací stroj 120 kg PAC 91D 2964 1 500 Eur
17. Priemyselný prací stroj 120 kg PAC 91D 4185 1 500 Eur
18. Rýchlovyvíjač pary TIPA SPR 1000, 1000 kg pary/h v.č. 039 4 OOO Eur
19. Kompresor Gardener Denver FX 7-8 EAA v.č. 04990048 1500 Eur
20. Komín KOMEKO MIKI 350mm/9m v.č. 3484-11-03 1 500 Eur
Ceny sú uvedené bez DPH
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