
I Kúpna zmluva
(uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov)

l.
Zmluvné strany

1. Kupujúci: Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 02601 Dolný Kubín-Kňažia
V zriad'ovateľskej pôsobnosti Vyššieho územného celku Žilina
so sídlom: Dolný Kubín- Kňažia, Jelšavská 405, 026 01 Dolný Kubín
zastúpený: Ing. Jozef Mihalko, riaditel'
IČO: 00891479
DIČ: 2020424329
Nie je platca DPH

2. Predávajúci: Miba Sinter Slovakia s.r.o.
so sídlom: Nábrežie Oravy 2222, 026 01 Dolný Kubín
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č.39/L
zastúpený: Ing. Vladimír Toman, konateľ spoločnosti

Dr.Michael Schleicher, konateľ spoločnosti
IČO: 00694321
DIČ: 2020424318
IČ DPH: SK2020424318
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2923815901/1100

II.
Predmet zmluvy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu nasledovné zariadenia:

1. Sústružnícky automat SCHERER SNC80, výr.číslo 8043, rok výroby 1990, vedený pod inv.č.
100333

2. Sústružnícky automat SCHERER SNC100, výr.číslo 7165, rok výroby 1990, vedený pod inv.č.
100332

a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k uvedeným zariadeniam. Zároveň sa zaväzuje dodať
kupujúcemu všetku dostupnú sprievodnú a technickú dokumentáciu od uvedeným zariadeniam.
Kupujúci sa zaväzuje uvedené zariadenia prebrať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

III.
Kúpna cena

Kúpna cena celkom je stanovená dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim podľa
jednotlivých položiek v bode II. úhrnne vo výške 20,- €. Doprava nie je zahrnutá v cene zariadenia.

IV.
Platobné podmienky

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v celosti naraz podľa článku Ili. bezprostredne po
dodávke predmetu zmluvy v článku II. netto Kassa.
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V.
Spôsob a miesto dodania zariadenia

Spôsob plnenia: predávajúci dodá predmet zmluvy a kupujúci prevezme a zaplatí za predmet
zmluvy tak, ako je uvedené v tejto zmluve. Prepravu tovaru na miesto dodania zabezpečuje a hradí
dodávateľ.

Miesto dodania: Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 02601 Dolný Kubín-Kňažia

o prevzatí zariadenia podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol. Ako preberací protokol
moze slúžiť aj dodací list ku obidvom zariadeniam, ktorý bude pri prebratí podpísaný kupujúcim.
Súčasťou protokolárneho odovzdania zariadenia bude odovzdanie dostupnej sprievodnej a technickej
dokumentácie.

VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo úplným zaplatením kúpnej ceny.

VI/.
Zodpovednosť za vady tovaru

Kupujúci bol oboznámený súčasným technickým stavom vyradených starých zariadení pri
obhliadke zariadení a vzdáva sa práva na reklamáciu uvedených zariadení po odobratí z miesta
dodania.

VI/l.
Záverečné ustanovenia

Zmena a doplnenie tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

Zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, pričom predávajúci obdrží dva vyhotovenia
a kupujúci jedno vyhotovenie, ktoré má platnosť originálu.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu, napísanú podľa ich slobodnej vôle
prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Ostatné práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.

v Dolnom Kubíne, dňa 9.februára 2012
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