
 

 
KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 
 

 
Odberateľ: názov: ZUŠ Dezidera Kardoša  
 zastúpená: Silvestrom Lavríkom, riaditeľom školy 
 IČO: 36128457 
 sídlo: Novomeského 3, 957 04  Bánovce nad Bebravou 
                     peňažný ústav:      VÚB, pobočka Bánovce nad Bebravou   
 číslo účtu: SK62 0200 0000 0016 4062 0456 
 
 
Dodávateľ:  názov: Photo Academy Plus, s. r. o. 
 zastúpená: Vierou Dinžíkovou, konateľkou 
 IČO: 46420495 
 DIČ: 2023369304 
 sídlo: Ivánska cesta 7, 821 04  Bratislava 
                     peňažný ústav:      Tatrabanka   
          číslo účtu:      SK63 1100 0000 0029 2386 5423 
 
 
 

Čl. 1 Predmet kúpy 
 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi vybavenie multimediálnej učebne v celkovej sume 
800 eur.  

Vybavenie učebne tvorí: 

- uchytenie pozadia šírka 2,72m, pozadia - 15 € 

- uchytenie pozadia šírka 2,72m, pozadia - 15 € 

- DIGITALIS-400, 400Ws/100W - 130€ 

- DIGITALIS-600, 600Ws/100W - 140€ 

- 4-dielne klapky - 20€ 

- reflektor - 70€ 

- želatinové filtre - 10€ 

- soft box 90x120 - 20€ 

- soft box 90x120 - 20€ 

- octa soft box 120 - 40€ 

- strip box 30x180 - 40€ 

- kominkový reflektor - 20€ 



 

- rádiový vysielač - 20€ 

- odpalovač ku svetlám - 17€ 

- odpalovač ku svetlám - 17€ 

- odpalovač ku svetlám - 16€ 

- POLARIS Dual 5 FOMEI Flashmeter - 50€ 

- produktový stôl - 70€ 

- reflexná doska - 10€ 

- veľký statív ku svetlám - 20€ 

- veľký statív ku svetlám - 20€ 

- veľký statív ku svetlám - 20€ 
 
Odberateľ sa zaväzuje tento od predávajúceho prevziať. 
Dodávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol 
predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou 
zárobkovou činnosťou. 
 
 

Čl. 2 Kúpna cena 
 

Odberateľ sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť 200 € zálohovou faktúrou do 31. 08. 2017. 
Rozdiel kúpnej ceny uhradí odberateľ faktúrou do 18. 09. 2017. Kúpna cena bude uhradená 
na účet dodávateľa. 
 
 

Čl. 3 Termíny plnenia 
 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 31. 08. 2017. 
 
 

Čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru 
 

Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie. 
 
 

Čl. 5 Obaly a balenie 
 

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 
prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 
 

 
Čl. 6 Zodpovednosť za vady tovaru 

 
Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 
znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 



 

Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude odberateľ reklamovať písomne u dodávateľa 
v lehote 3 mesiacov odo dňa prevzatia. 
 

Čl. 7 Ostatné ujednania 
 

Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil odberateľa s technickým stavom predmetu zmluvy a že 
žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil. 
Odberateľ prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že miera 
opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a dohodnutej cene. 
Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu 
zmluvy podľa čl. 1. Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy 
a náhodného zhoršenia predmetu kúpy. 
 
 

Čl. 8 Záverečné ustanovenia 
 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 
forme. 
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 
určite, vážne a zrozumiteľne. 
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve 
vyhotovenia. 
 
 
V Bánovciach nad Bebravou, dňa 02. 08. 2017 
 
 
 
…………………………………    …………………………………. 

Silvester Lavrík, v.r.      Viera Dinžíková, v.r. 
riaditeľ školy            konateľka 

         podpis odberateľa                podpis dodávateľa 
  


