
    Kúpna zmluva č. 001/III/PUMP/2020 

 

V zmysle ustanovenia obchodného zákoníka č.513/91 Zb. uzatvárajú  predávajúci a kupujúci  túto 

kúpnu zmluvu  

      

I. Zmluvné strany 

 

predávajúci:      kupujúci:  

 

názov        názov resp. meno 

  ASIO-SK s.r.o.      Obec Kechnec               
 

adresa       adresa 

  ulica 1. mája 1201                     Kechnec 19 

  01401 Bytča                                                  

zástupca predávajúceho     zástupca kupujúceho  

Martin Lašček                                                                     JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta obce                      

     

bankové spojenie, č. účtu     bankové spojenie, č. účtu 

VÚB a.s. Žilina exp. Bytča     

č.ú.: 1299849-432/0200     21628542/0200 

 

IČO  DIČ      IČO  DIČ 

36368075 2020108651          00690261       2021261209 

 

IČ pre DPH                                                              IČ pre DPH 

SK2020108651                                                         SK2021261209 

tel   tel/fax     tel                                    tel./fax.  
041/5540 801   041/5521 746                  055/7282512     

asiobytca@asio.sk      obeckechnec@mail.t-com.sk 

 

 

Zapísasaný v OR OS Žilina vl 10008/L                   Zapísasaný v                  

 

Podpísaný za kupujúceho (riaditeľ, konateľ spoločnosti, zástupca kupujúceho) prehlasuje, že je v súlade 

s organizačným poriadkom, stanovami atď. svojej organizácie je oprávnený podpísať túto zmluvu a nie 

je potrebný ďalší podpis. 

 

II. Predmet zmluvy 

Predávajúci sa zaväzuje na základe osobného stretnutia a odsúhlasenej cenovej ponuky a následnej 

objednávky  z 10.03.2020 dodať: 

Čerpaciu stanicu AS-PUMP 1300/3000 + 500mm komínok, s príslušenstvom  podľa špecifikácie 

v dokumentácii. 

 

 

IV. Termín plnenia 

Predmet zmluvy bude vyhotovený do 24.04.2020. 

Podmienkou je podpis-potvrdenie  Kúpnej zmluvy (aj faxom, emailom). 

 

 

 

 

 

mailto:asiobytca@asio.sk
mailto:obeckechnec@mail.t-com.sk


 

 

V. Cena, spôsob a doba úhrad 
Celková cena predmetu kúpnej zmluvy je stanovená na základe zákona o cenách č. 18/1996 Zb. 

    

CS, šachta Ø1300x3000 + 500 komínok, poklop kompozit, 

s vnútorným vystrojením - klapky, ventile, plaváky,PP výtlačné potrubie ........   2.850,-€ 

2x Ponorné kalové čerpadlo PKRN ....................................................................   1.430,-€ 

Rozvádzač so signalizáciou .................................................................................   1.300,-€ 

Elektro montáž (prepojenie rozvádzača so šachtou) ...........................................      570,-€ 

Doprava ...............................................................................................................       300,-€                         

Spolu ....................................................................................................................   6.450,-€ 

DPH 20  % ...........................................................................................................   1.290,-€ 

Spolu s DPH                                                                  7.740,-€ 

 

 

Konečná faktúra (daňový doklad) bude kupujúcemu odoslaná ihneď po prebratí tovaru. Splatnosť 

faktúry 14 dní.  

 

VI. Miesto plnenia, spôsob dopravy 

Bytča, doprava bude zabezpečená predávajúcim. 

 

VII. Zvláštne ustanovenia 

 Zmluvné strany sa vzhľadom k charakteru výrobku dohodli, že pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy v 

priebehu prác, uhradí predávajúcemu rozpracovanosť vo výške 80 % z predajnej ceny predmetu zmluvy 

bez DPH. 

  Za odstúpenie od zmluvy sa bude považovať aj pokiaľ kupujúci neodoberie tovar do mesiaca po 

uplynutí termímu plnenia. 

   Predmet zmluvy ostáva vlastníctvom predávajúceho až do jeho úplného uhradenia kupujúcim a 

nemožno ho skôr predať ďalšej osobe. 

   Kupujúci sa zaväzuje zaistiť, aby nedošlo k poškodeniu práv predávajúceho ako aj tretích osôb, 

vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy. 

   Záručná doba na celý predmet diela vrátane technológie je 24 mesiacov. 

   Predávajúci sa zaväzuje na záručný servis nastúpiť do 48 hodín odo dňa oznámenia poruchy 

mailom na adresu: asiobytca@asio.sk. 

   Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory mimosúdnou cestou-dohodou. 

 

IX.  Vyhotovenie zmluvy 

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán.  Z toho obdrží každá strana 1 ks. 

 

 

                 V Bytči 16.03.2020                 V  Kechneci 

 

 

 

 

                      Martin Lašček      JUDr. Ing. Jozef Konkoly      

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

zodpovedný zástupca zhotoviteľa               starosta obce Kechnec 
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