
Potvrdenie č. 2047 
k Vašej objednávke č. 11274149 

 

Dodávateľ: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava        Odberateľ: 

  Krátka 574                     Obec Močenok 

  049 51 Brzotín, časť BAK            Obecný úrad 

             Sv.Gorazda 629/82 

IČO:   31681051      

IČDPH: SK2020500724         951 31 Močenok 

DIČ:  2020500724       

        IČO:    00308439     DIČ:                 

Tel./Fax:  058/7327483,7326597     IČDPH:                      

E-mail:  meva.sk@meva.eu    ------------------------------------ 

Zápis do OR:OR SR Košice I., Vl.č.3820/V   Miesto dodania:  

 

Dátum dodania:  7.6.2017      

Spôsob dopravy:     prepravná spoločnosť      

Forma úhrady:  prevodný príkaz               

Vystavené dňa: 16.5.2017 

Poznámka:  

 

                                                                               j.cena              spolu 

     Číslo     Typ            Názov                              Množstvo     bez DPH  DPH       bez DPH 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  1 05060007  4027           Lavička                              2 ks        209,000  20%       418,000 

  2 00000001                 Doprava                              1            25,000  20%        25,000 

                                                                                           ------------- 

                                                                             Spolu bez DPH        443,00 

                                                                                       20% DPH     88,60 

                                                                             Spolu s DPH      531,60 EUR 

 

 

 
Touto kúpnou zmluvou sa MEVA-SK s.r.o. Rožňava ako predávajúci zaväzuje dodať odberateľovi tu špecifikovaný tovar, ktorý je 
predmetom kúpy a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a odberateľ sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí 
predávajúcemu kúpnu cenu. 
Priložené všeobecné obchodné podmienky MEVA-SK s.r.o. Rožňava ( VOP"- zverejnené tiež na 
http://www.meva.sk/VSEOBECNE-OBCHODNE-PODMIENKY-a9_9.htm tvoria poslednú stranu a neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej 
zmluvy, ktorej ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok. 
Nemenné ustanovenie kúpnej zmluvy: 

1) Reklamácia chýb. V prípade zjavných či množstevných chýb tovaru musí odberateľ chyby písomne oznámiť najneskôr do 3 
dní od dodania tovaru, inak nároky z chýb zanikajú. Ostatné chyby musia byť odberateľom písomne oznámené do 3 dní od 
ich vzniku, inak nároky z chýb rovnako zanikajú. 

2) Omeškanie s platbou. Pri omeškaní odberateľa so zaplatením jeho záväzkov je odberateľ povinný uhradiť predávajúcemu 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, pričom predávajúci môže ďalej odstúpiť od tejto 
zmluvy, zastaviť akékoľvek dodávky tovaru či podmieniť dodávku ďalšieho tovaru 100% platbou vopred. 

3) Vlastnícke právo. Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na odberateľa až úplným zaplatením kúpnej ceny 
tovaru. Odberateľ uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu (bez dotknutia nároku na náhradu škody) vo výške hodnoty 
kúpnej ceny za dodaný tovar v prípade, že odberateľ predá tovar 3. osobe pred tým, než uhradí kúpnu cenu predávajúcemu.  

4) Náhrada škody. Celková výška náhrady škody spôsobenej predávajúcim odberateľovi a taktiež prípadný nárok odberateľa na 
akúkoľvek zmluvnú pokutu alebo inú sankciu nepresiahne v súhrne jednu tretinu kúpnej ceny za tovar v súvislosti s dodaním 
ktorého daná škoda alebo nároky vznikli. 

5) Obmedzenie ďalšieho predaja. S ohľadom na distribučné a ostatné záväzky predávajúceho nesmie odberateľ bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho počas doby 10 rokov odo dňa dodania tovaru predať tovar mimo 
územia štátu, do ktorého bol tovar predávajúcim dodaný, inak odberateľ uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 
trojnásobku kúpnej ceny, najmenej však 3000,-€ bez toho aby bol dotknutý nárok na náhradu škody. 

 
 

 

Vystavil: Taškyová 

mailto:meva.sk@meva.eu

