
Kúpna zmluva
uzavretá podla $ 409 Obchodného zákonníka

Kupujúci: Technické služby mesta Tvrdošín

Zastúpený: Marián Ondrašák — riaditel' TS

Ičo: 00490628

DIČ: 2020568858

Bankové spojenie: VÚB, a. s., RP Tvrdošín

IBAN: SK34 0200 0000 0034 6236 1955

IČ DPH:
|

SK2020568858
|

Predávajúci: ART Galéria Schurger, Trojičné námestie 183/6, Tvrdošín

Zastúpený: Ing. Anna Lenková

Ičo: 43302319
|

IČ DPH: SK1025142690

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,
IBAN: SK19 7500 0000 0040 0629 0115

Článok 1

Podklad pre uzavretie Zmluvy
Podkladom pre uzavretie tejto kúpnej zmluvy sú reprodukcie (obrazy) z ART Galérie Schurger,
Technickým službám mesta Tvrdošín — hotelu LIMBA v množstve 61 ks, (viď. Príloha-
Preberací protokol - dohoda) na reprezentáciu Oravy, mesta Tvrdošín.

Článok 2

Predmet zmluvy

Predávajúci sa zavazuje dodať tovar (reprodukcie) špecifikovaný v Prílohe č.1 tejto kúpne
zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru.

Kupujúci sa zavazuje za tovar zaplatiť cenu dohodnutůú v kúpnej zmluve.



Článok 3

Cena, platobné podmienky

Cena za Tovar v rozsahu a podřa čl.3 tejto kúpnej zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá
ako cena maximálna vo výške:

Cena za tovar (reprodukcie) bez DPH 4 735,00 €

DPH 20% 947,00 €

cena tovaru (reprodukcie) vrátane DPH . 5 682,00 €

Slovom páťtisícšesťstoosemdesiatdva eur

' s

Právo na zaplatenie ceny dodaného Tovaru vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho
závázku.

Zmluvná cena bude fakturovaná predávajúcím v zmysle Prílohy č.1 tejto kúpnej zmluvy.
Prílohou faktúry je preberací protokol podpísaný'oboma stranami.

Platbu podla tejto zmluvy bude kupujúci hradiť bezhotovostným prevodom na účet
predávajúceho uvedený v čl.1 tejto kúpnej zmluvy.

Okamihom zaplatenia ceny za Tovar bezhotovostným prevodom rozumejú zmluvné strany
moment pripísania sumy na účet kupujúceho.

Článok 4

Záverečné ustanovenie

Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany prehlasujú, že si kúpnu zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne, vážne a zrozumitel'ne, nie v tiesni, a na znak vóle ju vlastnoručne podpisujú.

V Tvrdošíne dňa ....VAAZrrnn
Ing. AnnLEX koruTechnické služby mesta Tvrdošín kolaSRCoKupujúci „PodVelirjgom 263, 027 44s Predávajúdi
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