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Vzorová zmluva                 č. 10  
 
 

Kúpna zmluva 
uzavretá v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb.,  Obchodný zákonník v znení neskorších 

právnych predpisov medzi 
 

Čl. I Zmluvné strany 
 
1. Predávajúci: 
 
Obchodné meno/ Názov: 
Miesto podnikania/ Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ____, Oddiel: ______, Vložka č.______ 
 
(ďalej len „Predávajúci“) 
 
 
2. Kupujúci: 
 
Obchodné meno/ Názov: 
Miesto podnikania/ Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ____, Oddiel: ______, Vložka č.______ 
 
(ďalej len „Kupujúci“) 
 
Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“ uzatvárajú túto kúpnu zmluvu 
(ďalej len „Zmluva“) 
 
 

Čl. II 
Predmet Zmluvy 

 
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho odovzdať Kupujúcemu predmet 
kúpy, ktorý je špecifikovaný v čl. III tejto Zmluvy a previesť na neho (Kupujúceho) 
vlastnícke právo k predmetu kúpy a záväzok Kupujúceho predmet kúpy prevziať 
a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.  

 
 

Čl. III  
Predmet kúpy 

 
1. Predmetom kúpy podľa tejto Zmluvy sú mikrovlnné rúry zn. ABC plus s výrobným 

číslom 123456, rok výroby 2006 (pozn. predmet kúpy má byť dostatočne 
špecifikovaný). 

2. Predávajúci Kupujúcemu predá a Kupujúci od Predávajúceho kúpi  
• 15 kusov mikrovlnných rúr (ďalej len „predmet kúpy“). 
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3. Kupujúci sa zaväzuje, že od Predávajúceho prevezme všetkých 15 kusov 
mikrovlnných rúr a zaplatí za ne dohodnutú kúpnu cenu.  

4. Predávajúci sa zaväzuje spolu s predmetom kúpy odovzdať kupujúcemu aj všetky 
potrebné doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy 
najmä návod na obsluhu. 

5. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy riadnym spôsobom zabalí, aby nedošlo 
k poškodeniu predmetu kúpy, v opačnom prípade zodpovedá za vady predmetu 
kúpy, ktoré vzniknú nesprávnym zabalením predmetu kúpy.  

 
Čl. IV 

Kúpna cena a spôsob jej úhrady 
 

1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene 100,- Eur za 1 mikrovlnnú rúru, 
teda celkovo 1.500,- Eur za 15 mikrovlnných rúr. Uvedená cena je stanovená bez  
DPH.  

2. Kupujúci kúpnu cenu podľa čl. IV bod. 1. uhradí na základe faktúry vystavenej 
Predávajúcim naraz bezhotovostným bankovým prevodom na účet Predávajúceho. 

3. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu odovzdať faktúru spolu s predmetom kúpy. 
Predávajúci sa zaväzuje vo faktúre stanoviť splatnosť kúpnej ceny do 30 dní odo 
dňa odovzdania predmetu kúpy. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti podľa 
platných právnych predpisov. 

 
  

Čl. V 
Nadobudnutie vlastníctva 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu 

kúpy až úplným zaplatením kúpnej ceny. 
 

 
Čl. VI 

Dodanie predmetu kúpy 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci si prevezme predmet kúpy 
u Predávajúceho do 5 dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy. V prípade, že si 
Kupujúci do 5 dní predmet kúpy neprevezme, Predávajúci je oprávnený od tejto 
Zmluvy odstúpiť a predmet kúpy predať inému kupujúcemu. Odstúpenie od 
Zmluvy musí mať písomnú formu.  

2. V prípade, ak Predávajúci neumožní Kupujúcemu do 5 dní od podpísania tejto 
Zmluvy predmet kúpy prevziať, Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 
Odstúpenie od Zmluvy oznámi Kupujúci Presávajúcemu písomne. 

3. Kupujúci potvrdí prevzatie predmetu kúpy od Predávajúceho na dodací list. 

4. Kupujúci je povinný predmet kúpy prezrieť do 5 dní odo dňa prevzatia predmetu 
kúpy od Predávajúceho a prípadné vady Predávajúcemu oznámiť do 10 dní odo 
dňa prevzatia predmetu kúpy, inak právo Kupujúceho z vád predmetu kúpy 
nemôže byť priznané v súdnom konaní.  

 
Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov Slovenskej 
republiky. 
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2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 
Zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými 
stranami. 

 
3. Účastníci podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie 

je ničím obmedzená a sú plne spôsobilí na právne úkony. 
 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, 

táto bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným 
vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni 
ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje 
podpisy. 

 
5. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.  
 
6. Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu jedno vyhotovenie pre Predávajúceho a jedno vyhotovenie pre 
Kupujúceho. 

 
 
 
V  .........................   dňa......................... 
 
 
 
 
 
_____________________                                                     ____________________ 
 
          Predávajúci         Kupujúci 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 


