Kúpna zmluva
na kúpu majetku v použivani
uzatvorená

podľa

§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka, a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
(ďalej

len zmluva)

medzi týmito zmluvnými stranami
ČI.

I.

Zmluvné strany:
Kupujúci:
So sidIom:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Registrácia:

(ďalej

len ako "kupujúci")

Predávajúci:
So sidIom:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:

Bankové spojenie:
Č. účtu:
Registrácia:

(ďalej

REGFILM s.r.o.
Záhradná 23, 045 01 Moldava nad Bodvou
Ottó Bodnár ,konatel' spoločností
36603031
SKl022126172
OTP Banka Slovensko a.s.
SK79 5200 0000 0000 I
Spoločnosť zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu
KošÍCe I., odd:Sro., vložka č. 17667N

BodvaTeI s.r.o.
Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
Valéria Víncová - konateľka spoločnosti
36210269
SKl021601670
VUBa.s.
SK06 0200 0000 OO
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Košice I., odd: Sro., vložka č. 12853N

len ako "predávajúci")
ČI. II.
Úvodné ustanovenie

l. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku uvedeného v Zozname majetku
podľa Prilohy č. I tejto zmluvy ( ďalej len Priloha Č. l), ktorý nadobudol z projektu
"Spoločné hodnoty -Cezhraničný slovensko-maďarský mediálny projekt" .

Č1.m.
Predmet zmluvy

l. Predávajúci odpredáva pre kupujúceho hnuteľný majetok, ktorý je uvedený v prílohe
č. I tejto zmluvy a predávajúci sa zaväzuje za predmet zmluvy zaplatiť cenu podľa
cenovej ponuky zo dňa 5.10.2017.
ČI. lV.
Kúpna cena a platobné podmienky

l. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet zmluvy vo výške 864 € s
DPH ( slovom: osemstošesťdesiatštyri eur s DPH), ktorá pozostáva z
jednotlivých položiek majetku a to:
Kamera Ne s príslušenstvom, rok výroby 2012, výrobné číslo 087Ml837 vo
Výške 491 € s DPH
Počítač na editovanie filmov s príslušenstvom, rok výroby 2012, výrobné
Číslo: 2V132174A0690 vo výške 373 € s DPH
2. Cenu za dodanie predmetu zmluvy kupujúci uhradí na základe faktúry vystavenej
predávajúcim.
3. Lehota splatnosti faktúr je v súlade s § 340b Obchodného zákonníka 14 dní od dátumu
doručenia faktúry kupujúcemu. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným
prevodom na účet predávajúceho. Za uhradenie faktúry sa bude považovať deň, v ktorom
bude fakturovaná suma prípísaná na účet predávajúceho. V prípade, že splatnosť faktúry
pripadne na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, bude sa za deň splatnosti
faktúry považovať najbližší nasledujúci pracovný deň
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti daňového dokladu
podľa príslušných ustanovení zák. č. 22212004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov,
alebo ak nebude v súlade s dodaným predmetom zmluvy, alebo bude obsahovať
nesprávne údaje, kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo na
prepracovanie spolu s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov.
Plynutie lehoty splatnosti faktúry vrátenej predávajúcemu na opravu sa zastaví a na
opravenej faktúre, obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti, bude opäť uvedená
vyššie dohodnutá lehota splatnosti, ktorá začne plynúť odznova.
5. Pri omeškaní kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený uplatniť si úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
6. Hnuteľné veci sa stávajú majetkom kupujúceho až po zaplatení celej kúpnej ceny.

Čl. V.
Preberacie podmienky

l. Predmet zmluvy bude prebratý prostredníctvom oprávneného zástupcu kupujúceho
v dohodnutom čase, v prevádzke predávajúceho.
2. Dodávka predmetu zmluvy je splnená prevzatím tovaru oprávneným zástupcom
kupujúceho. Oprávnený zástupca kupujúceho potvrdí podpisom odobratý tovar
v preberacom protokole.
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ČI. VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy spôsobom dodania uvedenom v čl. V. bodu
l. na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza
v súlade s ustanovením § 455 Obchodného zákonníka z predávajúceho na kupujúceho
v čase, ked' prevezme predmet zmluvy od predávajúceho.
2. Oprávnený zástupca kupujúceho je pri preberani majetku povinný ho skontrolovať čo do
množstva, kvality, sortimentu a dokladov naň sa vzťahujúcich.
ČI. VII.

Vyhlásenie kupujúceho

I. Kupujúci podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že pred podpísaním tejto
zmluvy sa osobnou preWiadkou oboznámil so stavom hnuteľných vecí uvedených
v prilohe č. I k tejto zmluve a tieto v čase ich prevzatia nemajú žiadne vady, za
ktoré by zodpovedal predávajúci a ani vady, ktoré by mal odstrániť predávajúci.
2. Obe zmluvné strany prehlasujú, že hnuteľné veci uvedené v prílohe č. I tejto zmluvy
sú plne funkčné a spôsobilé na používanie.
ČI. VIII.

Ostatné zmluvné podmienky

I. V prípade opakovaného porušenia zmluvných podmienok zmluvnou stranou, ktorákoľvek
zmluvná strana môže okamžite odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť
písomné a zaslané druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou. Účinky odstúpenia od
kúpnej zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej stane.
2. za škody, ktoré vzniknú porušením ustanovení tejto zmluvy bude zodpovedať tá zmluvná
strana, ktorá toto porušenie spôsobila.
ČI. IX.
ustanovenia

Záverečné

Vzťahy, neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možne robiť formou dodatkov, ktoré musia mať
písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná odo dňa
zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle predávajúceho.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej
vôle, že táto zmluva nebola dojednaná pod nátlakom, v tiesni ani za inak nevýhodných
podmienok, ďalej vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, a preto na znak
súhlasu s jej obsahom zmluvu podpisujú.

l.
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5. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. I - Zoznam majetku
6. Zmluva je vyhotovená v 2. vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 1
rovnopise.

dňa:

V Moldave nad Bodvou

19.10.2017
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Dlhodobý majetok - Vyraďovací protokol
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Strana :

Za obdobie od :

1 J 1900

do;

12/2100

Poznámka:
BodvaTei S.r.o. (2017), Školská č. 5, 04501, Moldava nad Bodvou

Firma:

Inventárne

číslo

000003
Názov: Kamera JVC s príslušenstvom
číslo:

Typ odpisu: Rovnomerný
Trieda:

022

Skupina:

1

Rok výroby: 2012

Položka:

15

Poznámka:

KP:

26.4

Výrobné

087M1837

Výrobca:

Účtovné pripady:

Typ vyradenia

Dátum

Číslo dokladu

Text
lna suma pre

Obstarávacia cena:
Vstupná cena účtovná:
Vstupná cena daňová:
Zostatková hodnota účtovná:
Zostatková hodnota daňová:

9895,00
9895,00
9895,00
0,00
0,00

daňove

Suma [EUR]
odpisy:

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

/

1/,:; /<7/; ~

&// ~~v9

Odovzdávajúci:
Preberajúci:
Súhlasím s vyradením:

:~t:t;~fft.~i~~;:;':::~:;·;··:··········'····

Dňa:

.d.'Lf.o....'?/)L

/

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné UčIO\lnictvo a legislativa bez starostí. O KROS a.5., www.kros.skIomega

Dlhodobý majetok - Vyraďovací protokol
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Strana:
Za obdobie od :

1/1900

do:

12 J 2100

Poznámka:
SodvaTel s.r.o. (2017), Školská Č. 5, 045 01, Moldava nad Bodvou

Firma:

Inventárne

číslo

000004
Názov: Počítač na editovanie filmov s príslušenst
Výrobné

číslo:

2V132174A0690

Typ odpisu: Rovnomerný
Trieda:

022

Skupina:

1

Rok výroby: 2012

Položka:

18

Poznámka:

KP:

28.23

Výrobca :

Účtovné prípady:

Typ vyradenia

Dátum

Číslo dokladu

Text
Iná suma pre

Obstarávacia cena:
Vstupná cena účtovná:
Vstupná cena daňová:
Zostatková hodnota účtovná:
Zostatková hodnota daňová:

4595,00
4595,00
4595,00
0,00
0,00

daňove

Suma [EUR]
odpisv:

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Odovzdávajúci:
Preberajúci:
Súhlasím s vyradenim :
Dňa:
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