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KÚPNA ZMLUVA  
č. 1/2018 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
 

medzi 
 

Predávajúci: 
 
Meno a Priezvisko: Marek Mlynek 
 
Trvalé bydlisko: Železničná 24, 90203 Pezinok 
 
Číslo účtu: SK 84 0200 0000 0034 8064 8853 
(ďalej len predávajúci) 

a 
 

Kupujúci: 
Názov organizácie: Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu, o.z. 
Adresa: Junácka 2951/6, 832 80  Bratislava 
IČO: 30 793 203 
Zastúpený: Alexander VAŠKO, Mgr., predseda predsedníctva, štatutár 
(ďalej len kupujúci) 
 
 

Čl. I. Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa hnuteľných vecí, ktorých presná špecifikácia je uvedená v prílohe 

č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len predmet zmluvy). 
2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy uvedený v čl. I. bode 1. je vo výlučnom vlastníctve 

predávajúceho. 
 
 

Čl. II. Cena predmetu zmluvy 
1. Cena predmetu zmluvy je dohodnutá vo výške 2100,00 EUR (slovom: dvetisícsto eur). 
2. Kupujúci sa zaväzuje, že sumu za predmet zmluvy špecifikovaný v čl. I. tejto zmluvy uhradí 

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho najneskôr do 31. decembra 2018. 
 
 

Čl. III. Prechod vlastníckeho práva 
1. Vlastnícke právo predmetu zmluvy uvedené v čl. l tejto zmluvy prechádza z predávajúceho na 

kupujúceho dňom zaplatenia ceny predmetu zmluvy uvedenej v čl. II tejto zmluvy. 
 
 

Čl. IV. Práva a povinnosti kupujúceho 
1. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že predmet zmluvy je zánovný a bol používaný a 

predávajúci naň neposkytuje záruku. 
2. Kupujúci prehlasuje, že si predmet zmluvy prezrel, je oboznámený s jeho stavom a že predmet 

zmluvy je spôsobilý slúžiť účelu na ktorý bol určený a za akým účelom ho kupujúci kupuje. 
3. Kupujúci prehlasuje, že v budúcnosti nebude mať nároky na uplatnenie reklamácie prípadne 

zistených vád u predávajúceho. 
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Čl. V. Prevzatie tovaru 
1. Dňom prevzatia predmetu zmluvy sa rozumie dátum uzatvorenia tejto zmluvy a týmto dňom 

prechádza nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy na kupujúceho v plnom rozsahu. 
 
 

Čl. VI. Zasielanie písomností 
1. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa budú zasielať na adresu pre doručovanie príslušnej 

zmluvnej strany, uvedenú na prvej strane tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorá bude 
odosielateľovi písomne oznámená. Taká písomnosť sa bude považovať za doručenú aj vtedy, keď 
bude vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná alebo jej doručenie bude zmarené konaním alebo 
opomenutím adresáta. To isté platí, ak adresát prijatie písomnosti odmietne. 

 
 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva sa stane platnou a účinnou dňom, keď je podpísaná oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 
2. Túto zmluvu možno meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán a len formou písomného 

dodatku. 
3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory vzniknuté z tejto zmluvy sa budú riadiť 

slovenským právnym poriadkom. 
5. Svojimi podpismi zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpisom dôkladne prečítali, 

a navzájom vyhlasujú, že zmluva je výrazom ich slobodnej vôle. Zmluvné strany vyhlasujú, že 
nekonajú v omyle, v núdzi ani za nápadne nevýhodne podmienok, majú plnú právnu spôsobilosť a 
ich zmluvná voľnosť nie je nijako obmedzená. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .............................................................. .............................................................. 
 Marek Mlynek SZVW, o. z. 
 Predávajúci Alexander Vaško, Mgr. - štatutár 
  Kupujúci 
 
 
 
 
 .............................................................. .............................................................. 
 Miesto a dátum podpisu Miesto a dátum podpisu 
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Príloha č.1:  
 
Špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy: 
 
1. Skokanské lyže – Goodman Llewellyn Pro Jump Skis 91“ 1650 Eur 
2. Viazanie na skokanské lyže – Wiley Super Jump Ski   300 Eur 
3. Plutvičky na skočky 4ks – Jump aluminium fin    150 Eur 
 


