
 KÚPNA ZMLUVA č. 43/2021 

uzatvorená v súlade s §409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 v platnom znení 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Medzi zmluvnými stranami: 

Predávajúci: VKÚ Harmanec, s.r.o. 

 Sídlo: Kynceľová 54, 974 01  Kynceľová 

 IČO: 46747770 

 IČ DPH: SK2023577611 

 Bankové spojenie: Fio Banka 

 IBAN: SK35 8330 0000 0023 0029 2868 

 V zastúpení: Milan Paprčka, konateľ 

 Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Kamila Peničková, 

obchodné oddelenie 

 (ďalej len „predávajúci“) 

 

Kupujúci:  

 V zastúpení: Obec Olcnava 

 Sídlo: Jarná 2, Olcnava 053 61 

 V zastúpení: Jaroslav Salaj, starosta 

 IČO: 00329436 

 DIČ: 2021331499 

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Čl. I 

Všeobecné ustanovenia 

Predávajúci je výlučným vlastníkom všetkých práv na vydávanie Turistickej mapy VKÚ 

katastra obce Olcnava. 

 

Súčasťou obsahu mapy je:  

• Kartografické práce na TM katastra obce 

• Grafické práce a korektúry na TM katastra obce 

• Interaktívna verzia TM katastra obce na web 

• Digitálne dáta TM katastra obce v PDF 

• Exteriérová tabuľa TM katastra obce 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k turistickej mape špecifikovanej v čl. I 

z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou a povinnosť 

kupujúceho prevziať predmet zmluvy a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 

 

 

 

 



Čl. III 

Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za turistickú mapu špecifikovanú v čl. 

I cenu 658,-€ bez DPH (789,60 € s DPH). 

2. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na úhrade zálohovej platby vo výške 329,- € bez 

DPH + 20% DPH, ktorú kupujúci uhradí po podpise tejto zmluvy na základe vystavenej 

zálohovej faktúry do 14 dní od vyhotovenia faktúry. 

3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť celkovú cenu predmetu zmluvy určenú v bode 1. po 

doručení predmetu zmluvy, na základe faktúry doručenej kupujúcemu do 14 dní od 

vystavenia faktúry. 

4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet 

predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

5. V prípade omeškania platby má predávajúci právo účtovať penále vo výške 0,1 % za 

každý deň omeškania.  

 

 

Čl. IV 

Dodacie podmienky a osobitné dojednania 

 

1. Predávajúci zabezpečí dodanie predmetu zmluvy do sídla kupujúceho, v dohodnutom 

počte vyhotovení v termíne december 2021. 

2. Kupujúci podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený a v plnom rozsahu 

pristupuje k Zmluvným podmienkam firmy VKÚ Harmanec, s.r.o. pre projekt MAPA 

s prezentáciou objednávateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

 Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len po dohode obidvoch zmluvných 

strán očíslovanými dodatkami k zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Kupujúci preberie 1 vyhotovenie zmluvy a predávajúci obdrží 1 vyhotovenie. 

 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou SR. 

 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že zmluva vyjadruje ich skutočnú, 

vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Kynceľovej dňa 16.9.2021                                  V .........................dňa .................... 

 

 

 

 

 

 _________________________ _________________________ 

 Ing. Kamila Peničková Jaroslav Salaj 

 Obchodné oddelenie Starosta 


