
KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi: 

predávajúcim: 

názov: TURSERVIS KST s.r.o. 
sídlo: Záhorského 33, 831 03, Bratislava 
IČO: 31333656 

DIČ: 2020332820 
IČ DPH: SK2020332820 
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, exp. Polus Vajnorská 100 
Č. ú.: 1823948112/0200 
zastúpenie: Peter Perhala, konateľ 
(ďalej len „predávajúci") 

a 

kupujúcim: 

názov: Klub slovenských turistov 
sídlo: Záhorského 33, 831 03, Bratislava 
IČO: 00688312 
DIČ: 2020898935 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. Bratislava 
Č. ú.: 11484266/0900 
zastúpenie: Ing. Erika Fábryová, podpredseda 

(ďalej len „kupujúci") 

v nasledovnom znení: 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom zariadenia „Zásobníky vody", 
umiestneného na Chate M. R. Štefánika pod Ďumbierom (vlastník Klub slovenských 
turistov, Záhorského 33, Bratislava) 



2. Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníctva zariadenia „Zásobníky vody" 
umiestneného na Chate M. R. Štefánika pod Ďumbierom podľa podmienok v tejto 
zmluve ustanovených a za cenu dojednanú v čl.5, bod 5.1 tejto kúpnej zmluvy. 

2.2. Touto zmluvou predáva predávajúci kupujúcemu do vlastníctva zariadenie 
„Zásobníky vody" uvedené v bode 1.1. 

3. Vyhlásenia predávajúceho 

3.1. Predávajúci vyhlasuje: 
3.1.1. na predmete kúpy neviazne žiadne právo tretej osoby. 
3.1.2. na predmetný prevod nie je potrebný súhlas akejkoľvek tretej osoby, orgánu 

štátnej správy, alebo akéhokoľvek iného orgánu. 

4. Vyhlásenie kupujúceho 

4.1. Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom 
predmetu kúpnej zmluvy, jeho stav mu je z osobnej prehliadky dostatočne známy 
a zariadenie „Zásobníky vody" v takomto stave nadobúda do svojho vlastníctva. 

5. Kúpna cena a jej splatnosť 

5.1. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody stanovili výšku kúpnej ceny za 
predmetné zariadenie „Zásobníky vody" na sumu 21 394,80 EUR (slovom 
dvadsaťjedentisic tristo deväťdesiatštyri + 80/100 EUR) (ďalej len „kúpna cena"). 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude splatná nasledovne: 
Kúpnu cenu vo výške 21 394,80 EUR (slovom dvadsaťjedentisic tristo 
deväťdesiatštyri + 80/100 EUR) zaplatí kupujúci po obdržaní faktúry s termínom 
splatnosti 15 dní, vystavenej predávajúcim, na účet predávajúceho vedený vo VUB 
Bratislava, exp. Polus Vajnorská 100, č. ú.: 1823948112/0200. 

5.3. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením časti kúpnej ceny uvedených 
v bode 5.2. tejto zmluvy, je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho nárok na 
úrok z omeškania vo výške 0,01 % z nezaplatenej dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania a kupujúci sa zaväzuje úrok z omeškania zaplatiť. 

6. Záverečné ustanovenia 

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
6.2 Na vzťahy upravené touto zmluvou ako aj na vzťahy vznikajúce z tejto zmluvy sa 

použijú primerane ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 
znení. 



6.3 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán v 
vyhotovej vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. 

6.4 Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť tejto 
zmluvy ako celku. 

6.5 Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana 
2 exempláre. 

V Bratislave dňa 1.10.2011 V Bratislave dňa 1.10.2011 

Za predávajúceho: 
Peter Perhala Ing. Erika Fábrýová 


