
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 

 

 

 

Kupujúci:  Televízia Turiec, s.r.o.  

sídlo:   Moskovská 1, 036 01 Martin  

zapísaná:  OR OS Žilina, odd: Sro, vložka č. 3223/L 

v zastúpení:   Mgr. Peter Kaplán, konateľ spoločnosti 

IČO:   31647308 

DIČ:   2020434801 

IČ DPH:  SK2020434801  

bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Martin 

IBAN:   SK 630200 0000 0006 2494 2362  

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

a  

 

Predávajúci:  Tomáš Polešenský  

dátum narodenia: 30.12.1990 

trvale bytom:   Severná 17, 974 01 Banská Bystrica 

číslo OP:  HK775240  

(ďalej len „Predávajúci“)  

 

 

 

 

Článok I 

Predmet kúpy 

 

1. Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu hnuteľný majetok, ktorého je výlučným 

vlastníkom, a to:  

- Kamera Sony PXW-FS5, sériové číslo 1600884 

- štandardné príslušenstvo k uvedenej kamere 

- batéria swit s-8u93 

(ďalej len „predmet kúpy“)   

2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmet kúpy uvedený v ods. 1 tohto článku do 

svojho výlučného vlastníctva, za čo sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu 

cenu vo výške a za podmienok dohodnutých v článku II. tejto zmluvy. 

 

Článok II. 

Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena za predmet kúpy bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 3 050,- eur, 

slovom: tritisícpäťdesiat eur.  

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu za predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu 

v hotovosti najneskôr pri odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku IV. tejto 

zmluvy.  

 

 



Článok III. 

Stav predmetu kúpy 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy nemá žiadne právne vady a jeho technický stav je 

primeraný jeho veku. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúceho oboznámil s technickým stavom predmetu kúpy, ako 

aj so závadami, ktoré sú v čase uzavretia tejto Zmluvy známe predávajúcemu, a že žiadne 

skryté vady, o ktorých musel v čase uzavretia tejto zmluvy vedieť, kupujúcemu nezatajil. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že:  

a) je oprávnený s predmetom kúpy nakladať v plnom rozsahu, 

b) nemá vedomosť o žiadnych rozhodnutiach súdov, prípadne iných orgánov verejnej 

moci, ani žiadnych zmluvách alebo dohodách, ktoré by mohli obmedziť právo nakladať 

s predmetom kúpy podľa tejto zmluvy, 

c) nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba uplatňovala akékoľvek právo z 

akéhokoľvek titulu k predmetu kúpy, 

d) nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť zmluvy, alebo 

by mohli ohroziť platnosť zmluvy alebo riadne plnenie povinností a záväzkov voči 

kupujúcemu podľa tejto zmluvy.  

4. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu kúpy oboznámil, jeho technický stav mu je 

známy a berie na vedomie, že miera opotrebenia zodpovedá veku predmetu kúpy 

a dohodnutej kúpnej cene. 

 

Článok IV.  

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy odovzdať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje 

predmet kúpy prevziať v termíne najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. Dokladom o odovzdaní  a prevzatí predmetu kúpy bude preberací 

protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Súčasťou preberacieho protokolu bude 

zároveň aj potvrdenie o tom, že predávajúcemu bola uhradená kúpna cena podľa článku II. 

tejto zmluvy v celej výške.  

2. Pri odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy sa predávajúci zaväzuje riadne oboznámiť 

kupujúceho s obsluhou predmetu kúpy a poskytnúť mu potrebné informácie súvisiace s 

používaním a údržbou predmetu kúpy. 

3. Miestom plnenia (miesto odovzdania a prevzatia predmetu kúpy) je miesto trvalého pobytu 

predávajúceho - Severná 17, 974 01 Banská Bystrica. 

4. Za kupujúceho sú určené ako osoby zodpovedné za splnenie podmienok tejto zmluvy 

vrátane oprávnenia podpísať preberací protokol: Jozef Pisoň a Martin Staňo. 

5. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až na základe zaplatenia kúpnej 

ceny podľa článku II. tejto zmluvy predávajúcemu v celej výške.  

6. Nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia predmetu kúpy prechádza 

z predávajúceho na kupujúceho dňom jeho odovzdania a prevzatia kupujúcim na základe 

preberacieho protokolu. 

 

Článok V. 

Spôsoby zániku zmluvy 

 
1. Táto zmluva môže zaniknúť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy v písomnej forme. 

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 



a) ak predávajúci nedodá predmet kúpy kupujúcemu v dohodnutom termíne a mieste 

plnenia v zmysle článku IV. tejto zmluvy,   

b) ak skutočný stav dodaného predmetu kúpy nezodpovedá stavu uvedenému v článku 

III. tejto zmluvy.  

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu 

v termíne stanovenom v zmysle čl. II. tejto zmluvy alebo kúpnu cenu neuhradí 

v stanovenom termíne v celej výške. 

4. V odstúpení musí byť oznámený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Účinky 

odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia. V prípade odstúpenia od zmluvy nie je 

dotknutý nárok odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej druhou zmluvnou 

stranou. 

5. Odstúpením sa zmluva zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si 

navzájom plnenie, ktoré si na základe tejto zmluvy poskytli, a to najneskôr do piatich 

kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.  

 

Článok VI.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle kupujúceho. 

3. V súlade s § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa osobné údaje účastníka zmluvy odlišného od 

povinnej osoby zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. 

4. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov podpísaných 

obidvoma zmluvnými stranami. 

5. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia 

prednostne vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných 

strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd SR. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho jeden 

rovnopis dostane predávajúci a jeden rovnopis dostane kupujúci. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej 

vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju 

pred jej podpisom prečítali. 

 

 

V Martine, dňa: 3.10.2019                                               V Banskej Bystrici, dňa: 3.10.2019 

 

 

Kupujúci:                                                                           Predávajúci:         

     

 

 

 

        

                

 
 
 
 
 

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

              Mgr. Peter Kaplán                                                            Tomáš Polešenský 

             konateľ spoločnosti 

 

  

 


