
Kúpno-predajná zmluva 

uzatvorená ako výsledok prieskumu trhu zo dňa _______  

medzi zmluvnými stranami: 

 

  

Predávajúci:   

Obchodný názov:     

Sídlo:       

IČO:       

IČ DPH:     

Bankový účet:     

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):   

tel. č. kontaktnej osoby:       

e-mail kontaktnej osoby:     

(ďalej len „Predávajúci“) 

    

a 

 

Kupujúci:  
 

Názov:      DEWEX, s.r.o. 

Sídlo:      Pstruša 802, 96212 Vígľaš   

IČO:      47488701 

IČ DPH:    SK2023996018 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):  Ing. Stanislav Šichta 

tel. č. kontaktnej osoby:    0905818757 

e-mail kontaktnej osoby:    devex@devex.sk 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného zariadenia:  

 

- /tu predávajúci presne špecifikuje predmet zmluvy/, 

 

(ďalej len ako „predmet zmluvy“). 

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu predmet zmluvy za vzájomne dohodnutú kúpnu 

cenu a Kupujúci predmet zmluvy za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného 

vlastníctva.  

 

Článok III. 

Kúpna cena 

1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmet zmluvy vzájomne dohodnutú kúpnu 

cenu vo výške __________________,-  Eur bez DPH.  Ku kúpnej cene bude/nebude účtovaná 

zákonná sadzba DPH.  

 



2) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 

uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy: 

 

- na bankový účet  Predávajúceho v nasledovných lehotách:  

30% predajnej ceny do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy 

70%  do 30 dní od úspešnej prebierky stroja v sídle predávajúceho / výrobnom závode. 

 

Článok IV. 

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 

1) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmet zmluvy odovzdá Predávajúci Kupujúcemu 

najneskôr do 120 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.  

 

2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z 

Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III. tejto 

Zmluvy.  

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre 

každú zo zmluvných strán.  

 

2) Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

 

3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak 

súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie 

ich slobodnej a vážnej vôle.  

 

4) Zmluvné strany sa dohodli na odklade účinnosti tejto zmluvy tak, že táto zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o príspevku uzatvorenej medzi Kupujúcim a 

______________, ako výsledok úspešnej Žiadosti o príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu,  kód výzvy IROP -CLLD-Q519-511-01.  

Identifikácia MAS 

Názov: Podpoľanie   

Sídlo: Obrancov mieru 871/1 

Detva 

962 12 

a dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval 

nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok prieskumu trhu, alebo v rámci ktorej 

prijímateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a 

splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej kontroly. 

 

5) Povinnosťou Predávajúceho je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s predmetom 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku pre projekt „Názov 

projektu : ___________________, miesto realizácie projektu : Stredné Slovensko, 

Banskobystrický kraj , okres Detva,  obec Vígľaš, Výzva - kód Výzvy : IROP-CLLD-Q519-511-01 

v zmysle príslušných právnych predpisov SR, najmä zákon 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 



rozvoja, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite na to oprávnenými osobami 

a poskytnúť im na požiadanie všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b) NKÚ, Úrad vládneho auditu,  

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými predpismi SR. 

 

 

 

 

V Detve, dňa ________________ 

 

 

 

 

 ..............................................           ..................................................... 

Predávajúci         Kupujúci 


