
Kúpna zmluva 
uzavretá pod ľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  

1. Predávajúci: MsBP Servis, s.r.o.  
   IČO: 36 317 055 
   so sídlom SR, 020 01 Púchov, Sedlišťská 1446/7 
   zapísaný v Obchodnom registri Okres. súdu Trenčín, oddiel Sro, vl. č. 12505/R  
   bankové spojenie: SK33 1100 0000 0026 2370 2470 
   oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Viliam Karas – konateľ  
   (ďalej ako „predávajúci“) 

a 

2. Kupujúci: MEDIAL Púchov, s.r.o.  
   IČO: 36 330 272   
   so sídlom SR, 020 01 Púchov, Námestie slobody 1400 
   zapísaný v Obchodnom registri Okres. súdu Trenčín, oddiel Sro, vl. č. 14033/R 
   bankové spojenie: SK57 7500 0000 0040 0015 6994 
   oprávnený konať v mene spoločnosti: JUDr. Anton Školek - konateľ 
   (ďalej ako „kupujúci“) 

I.  
Úvodné ustanovenia 

Predávajúci je výlučným notebooku HP ProBook 655G2 v špecifikácii 15,6"FullHD displej, CPU AMD PRO 
A 10-8700B, 4 GB RAM, 256 GB SSD, VGA Radeon R6, čítačka odtl. prstov, podsvietená klávesnica s 
num. časťou OS Windows 10 Pro/Windows 7 Professional downgrade a SW MS Office 2016. 

Predávajúci je prvým vlastníkom predmetného notebooku. 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je notebook špecifikovaný v čl. I tejto kúpnej zmluvy. 

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy. 

Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú v čl. III 
tejto zmluvy.  

III. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

Zmluvné strany dohodou určili kúpnu cenu predmetu zmluvy podľa bodu I tejto kúpnej zmluvy vo výške 
811 Eur (slovom osemstojedenásť eur). 

Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry od Predávajúceho so splatnosťou 7 dní. 

 

IV. 
Odstúpenie od zmluvy 

Omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za podmienok dohodnutých v čl. III tejto kúpnej zmluvy 
znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy. 

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, pričom obe zmluvné strany sú 



povinné vrátiť si plnenie poskytnuté pred odstúpením od zmluvy. 

V. 
Vlastnícke právo 

Predávajúci touto zmluvou prevádza svoje vlastnícke právo k predmetu zmluvy špecifikovaného v článku I 
tejto kúpnej zmluvy na kupujúceho, ktorý ho nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.  

Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej kúpnej 
ceny špecifikovanej v čl. III tejto kúpnej zmluvy. 

Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho 
odovzdaním predmetu zmluvy.  

VI. 
Ostatné dojednania 

Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy ani iné právne povinnosti, ktoré by 
bránili kupujúcemu v užívaní predmetu zmluvy.  

Kupujúci vyhlasuje, že stav predmetu zmluvy pozná. 

 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.  

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi 
prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
 

V Púchove dňa 3. októbra 2016 

 

 

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

Predávajúci:      Kupujúci: 

Ing. Viliam Karas     JUDr. Anton Školek 


