
KÚPNA ZMLUVA 

podľa Obchodného zákonníka 

uzatvorená medzi 

 

  

KUPUJÚCI:                  

 

Názov:     Obec Lednické Rovne 

Sídlo:     Námestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne      

Štatutárny zástupca:   Mgr. Marián Horečný, starosta obce 

IČO:     00317462 

DIČ:     2020615597 

Email:    podatelna@lednickerovne.sk 

Tel:     0422853401 

 

 

PREDÁVAJÚCI:         
  

Názov:     JTF partnership s.r.o. 

Sídlo:     Majerská 178, 020 61 Lednické Rovne 

Štatutárny zástupca:   Jaroslav Tarkovský 

IČO:     44160097 

DIČ:     2022606311 

IČ DPH:   SK2022606311 

Zapísaný:   v OR Okresný Súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 203338/R 

Email:     jtf@jtf.sk 

Tel:     0905 406 573 

Bankové spojenie:  VÚB 

IBAN:    SK83 0200 0000 0024 6504 9559 

  

Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s ustanovením § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu 

zmluvu nasledovného znenia. 

 

Článok I 

 Predmet zmluvy 

1.1 Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy bližšie 

špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy za ceny v nej uvedené. 

       

1.2 Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy riadne a včas prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 

 

 

Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

2.1 Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom vecí uvedených v článku 1.2 tejto zmluvy a  

      zaväzuje sa, že kupujúcemu predmet kúpy riadne odovzdá vrátane všetkých dokladov. 

 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje oboznámiť kupujúceho s obsluhou, funkciu a prevádzkou predmetu kúpy. 

 

2.3 Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu kúpy riadne oboznámil a že tento v tomto stave  

      prijíma do svojho vlastníctva. 



 

Článok III 

Kúpna cena a jej splatnosť 
 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 58.303,40 EUR bez DPH, 11.660,68 EUR 20 

% DPH, 69.964,08 EUR s DPH.   

 Slovom: šesťdesiatdeväť tisíc deväťstošesťdesiatštyri EUR a osem centov s DPH.       

 

3.2. Kupujúci je povinný dohodnutú kúpnu cenu zaplatiť na účet predávajúceho. 

 

3.3 Predávajúci po úplnom dodaní predmetu kúpy vystaví faktúru v 3 rovnopisoch a túto doručí 

kupujúcemu na úhradu. Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia kupujúcemu. 

 

3.4 Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje: 

 meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar 

alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN, 

 meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu 

tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, 

 poradové číslo faktúry, 

 dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento 

dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 

 dátum vyhotovenia faktúry, 

 dátum splatnosti faktúry, 

 množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 

 základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej 

cene v EUR, 

 uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 

 výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť, 

 meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 

 pečiatka a podpis oprávnenej osôb. 

 

 

Článok IV  

Miesto a doba plnenia 
 

4.1 Predávajúci  je povinný dodať a zložiť predmet kúpy do 2 kalendárnych mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy do Materskej školy, Súhradka 204, Lednické Rovne. 

  

 

Článok V  

Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

doručenia objednávky tovaru predávajúcemu. 

 Táto zmluva sa zverejňuje v zmysle platnej legislatívy. 

5.2 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami 

a stavebnými p rácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí ́ NFP, a to 

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle Všeobecných zmluvných 

podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť̌ im všetku 

potrebnú́ súčinnosť̌. 



5.3 Zmluva obsahuje tri strany a je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží 

jedno vyhotovenie a kupujúci tri vyhotovenia.  

 

5.4 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

 - príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy s cenami (rozpočet) 

  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

   oprávnená osoba za predávajúceho   Obec Lednické Rovne zast. 

       Mgr. Mariánom Horečným, starostom            

       


