KÚPNA ZMLUVA č. 22/2021
uzatvorená v súlade s §409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)

Medzi zmluvnými stranami:
Predávajúci: CBS spol, s.r.o.
Sídlo: Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
IČO: 36 754 749
IČ DPH: SK2022351254
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK09 1100 0000 0029 4404 3365
V zastúpení: Milan Paprčka, konateľ
Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Kamila Peničková, obch. oddelenie
(ďalej len „predávajúci“)
Kupujúci: Mikroregión 4 obcí
Obec Mengusovce
Sídlo: Mengusovce 123, 059 36 Mengusovce
IČO: 00326402
DIČ: 2021212699
V zastúpení: Ján Šoltis
Obec Štôla
Sídlo: Štôla 29, 059 37 Štôla
IČO: 00691836
DIČ: 2021202425
V zastúpení: Martin Hajko
Obec Batizovce
Sídlo: Štúrova 29/2, 059 35 Batizovce
IČO: 00326119
DIČ: 2021212655
V zastúpení: JUDr. Gabriel Bodnár
Obec Gerlachov
Sídlo: Hlavná 110/7, 059 42 Gerlachov
IČO: 00326151
DIČ: 2021212666
V zastúpení: Mgr. Ján Hroboň
(ďalej len „kupujúci“)

Čl. I
Všeobecné ustanovenia
Predávajúci je výlučným vlastníkom všetkých práv na vydávanie knihy Poprad a okolie
z neba.
Súčasťou obsahu knihy je:
 Prezentácia v knihe – typ VIP
Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k 150 ks výtlačkov knihy
špecifikovanej v čl. I z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto
zmluvou a povinnosť kupujúceho prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu
cenu.

1.

2.

3.

4.
5.

Čl. III
Kúpna cena a platobné podmienky
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za 150 ks turistickej mapy špecifikovanej
v čl. I cenu 2 250,-€ bez DPH (2 475,-€ s DPH) a to v nasledovnom prerozdelení:
Obec Mengusovce 35 ks kníh 525,-€ bez DPH (577,50 € s DPH)
Obec Štôla 35 ks kníh 525,-€ bez DPH (577,50 € s DPH)
Obec Gerlachov 35 ks kníh 525,-€ bez DPH (577,50 € s DPH)
Obec Batizovce 45 ks kníh 675,-€ bez DPH (742,50 € s DPH)
Kupujúci a predávajúci sa dohodli na úhrade zálohovej platby vo výške 1 350,-€ bez
DPH (1 485,-€ s DPH), ktorú kupujúci uhradí po podpise tejto zmluvy na základe
vystavenej faktúry do 14 dní od vyhotovenia faktúry a to v nasledovnom prerozdelení:
Obec Mengusovce 315,-€ bez DPH (346,50 € s DPH)
Obec Štôla 315,-€ bez DPH (346,50 € s DPH)
Obec Gerlachov 315,-€ bez DPH (346,50 € s DPH)
Obec Batizovce 405,-€ bez DPH (445,50 € s DPH)
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť celkovú cenu predmetu zmluvy určenú v bode 1. po
doručení predmetu zmluvy, na základe faktúry doručenej kupujúcemu do 14 dní od
vystavenia faktúry.
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
V prípade omeškania platby má predávajúci právo účtovať penále vo výške 0,1 % za
každý deň omeškania.

Čl. IV
Dodacie podmienky a osobitné dojednania
1.
2.

Predávajúci zabezpečí dodanie predmetu zmluvy do sídla kupujúceho, v dohodnutom
počte vyhotovení v termíne september 2021.
Kupujúci podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený a v plnom rozsahu
pristupuje k Zmluvným podmienkam firmy CBS spol, s.r.o. pre projekt KNIHA
s prezentáciou objednávateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Čl. V
Záverečné ustanovenia






Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných
strán očíslovanými dodatkami k zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Kupujúci preberie 4 vyhotovenia zmluvy a predávajúci obdrží 1 vyhotovenie.
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou SR.
Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich skutočnú,
vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Kynceľovej dňa

_________________________
Milan Paprčka
Konateľ spoločnosti

V .........................dňa ....................

_________________________
Ján Šoltis
Starosta obce Mengusovce

__________________________
Martin Hajko
Starosta obce Štôla

____________________________
Mgr. Ján Hroboň
Starosta obce Gerlachov

____________________________
JUDr. Gabriel Bodnár
Starosta obce Batizovce

