
Kúpno-predajná zmluva   
uzavretá pod ľa § 588 a nasl. Ob č. z.  
medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
1. Kupujúci:  

Obec Kysak  
Štatutárny zástupca:  Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce  
IČO:    00324400  
Bankové spojenie:  Prima banka, a.s. Košice  
Číslo účtu:  0406426001/5600  

2. Predávajúci:  
Ing. Stanislav Gajdoš 
nar. 10.12.1986  
Kysak 343  
04481 Kysak  

 
s nasledovným obsahom 

 
čl. 1 Predmet kúpy 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu a kupujúci prevziať nasledovný tovar:  

• OLYMPIC SET 140Kg (olympijská ty č 20kg, 120kg závaží),  
• univerzálna lavica,  
• univerzálny stojan,  
• RG - hrazda na strop  
• Pár jednoru čných činiek (hmotnos ť závaží spolu - 16kg)  

 
čl. 2 Kúpna cena 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmetný tovar uvedený v čl.1 tejto zmluvy dohodnutú cenu: 

500,00 €, slovom: päťsto eur . 
 

čl. 3 Čas dodania a prevzatia tovaru 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v čl.1 tejto zmluvy pri podpísaní tejto 
zmluvy.  

 
čl. 4  Platobné podmienky 

 
1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho  

záväzku.  
2. Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania predávajúceho formou pokladničného  dokladu, 

ktorý musí obsahovať obvyklé náležitosti a je splatná v deň jeho vystavenia.  
 

čl. 5 Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru  
 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny. 
 

čl. 6 Zodpovednos ť za vady tovaru 
 

1. Predávajúci ručí za dodaný tovar, ktorý bol pred kúpou prezretý a odskúšaný a kupujúci pozná 
kvalitu kupovaného tovaru. Kupujúci ho kupuje v takom stave v akom ho predávajúci  predáva.  

 
čl. 7  Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 

forme.  
2. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia na 

webovom sídle obce www.kysak.sk 
3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno  

vyhotovenie.  
 
V Kysaku, dňa 17.4.2013 
 
 
...............................            .................................. 

kupujúci          predávajúci  


