
KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v z]nysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka v plq[tnom zr.ení medzi:

Predávajúcim:

0

Kui)uÓúcim:

za týchto i)odmienok:

AGRO-SPIŠ s.r.o. SMIŽANY
so sídlom: Mlynská 2, 053  1 1  Smižany
zastúpeným: Mgr. Jozef Neupauer -konatel' spoločnosti
IČO: 31727531

IČ DPH: SK 2020504673
Bankové spojenie: UNIC
IBAN:  SK 0811110000 0010 5473  8005
0R Okr. súdu Košice 1 v oddielis.r.o., vložka č. 7871W

Obec Rudňmy
Rudňany 234,
053 23 Rudňany
zastúpeným: Bc. Ratislav Neuvirth ~ starosta obce
IČO: 00329533
DIČ: 2020717842
banka VÚB, a.s., Spišská Nová Ves
IBAN:     SK03 0200 0000 0000 2412 0592

čl.I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto kúpnej 2mluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu hnutel'né
veci (ďalej len mechanizmus, pol'nohospodárske stroje, tovar), ktoré sú špecifikované v ďalši'ch
ustanoveniach tejto  zmluvy,  previesť  na  neho  vlastni'cke  právo  a na  druhej  strane  záväzok
kupujúceho v prospech predávajúceho zaplatiť kúpnu cenu a uvedený tovar fýzicky prevziať.

Predmetom  prevodu  vlastníckeho  práva  z predávajúceho  na  kupujúceho  je  tovar  -
poľnohospodárska techrika podľa nasledovnej špecifikácie :

Traktor -Solis 75 CRDi s príslušenstvom

Predávajúci     touto     zmluvou     predáva     akupujúci     kupuje     mechanizmus     uvedený
v predchádzajúcom ustanovení tejto zmluvy.

čl. II



Kúpna cena

Kúpna cena za naplnenie  predmetu tejto  zmluvy  bola dohodou  zmluvných  strán  stanovená
v súlade s ustanoveniami zák. č.  18/1996 o cenách v platnom zneni'

názov tovaru

Solis 75 CRDi
s prislušenstvom

Jcena bez DPH            Jcena s DPH

41390,00,-€                  49 668,00,-€

celkom:  41390,00,-€                 49 668,00,-€ s DPH

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnenímjeho záväzku
spôsobom a v mieste plnerie v súlade s touto zmluvou, kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar
zaplatit' dohodnutú kúpnu cenu v stanovenej lehote a učeným spôsobom.

čl. 111

Platobné podmienlqr - spôsob platby

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu na účet predávajúceho uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy do 10 dní od podpisu tejto zmluvy.

Ak sa kupujúci dostane s úhradou kúpnej ceny v prospech predávajúceho do omeškania,
uplatní tento voči nemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplateného zvyšku kúpnej ceny
za každý deň omeškaria.

č.IV
Miesto. čas a spôsob pLnenia

Zmluvné strany ako miesto určené pre dodanie mechanizmu - miesto plneria stanovili
sídlo obecného úradu  v Rudňanoch.

Predávajúcu dodá stroje v mieste svojho sídla po zaplatem' zostatkovej ceny, najneskôr
do  .... 90  dní .......  Spolu  s dodávaným  mechanizmom  odovzdá  mechanizinus  predávajúci
kupujúcemu,   ako   aj    prislušnú   technickú   dokumentáciu   avšetky   doklady   viažuce   sa
k mechanizmu. Predávajúci zaškolĺ kupujúceho k obsluhe strojov uvedených v čl. č.11.

čl.V
Nadobudnutie vlastnĺckeho p T'áva

Predávajúci týmto prehlasuje, že na tovare neviaznu Žiadne ťarchy, obmedzenia, či iné
právne povinnosti, ktoré by mohli b)ť prekážkou prevodu vlastníckeho práva k nemu.

Kupujúci   bol  zoznámený   s technickými   parametrami  prevádzaného  mechanizmu,
spôsobom jeho prevádzky, ako aj podmienkami jeho servisu.

Vlastnĺcke právo na kupujúceho prechádza až dňom definitívnej  úhrady kúpnej  ceny
pol'nohospodárskej   techniky   vrátane   DPH   a taktiež   úhrady   prĺpadnej   zmluvnej   pokuty
z omeškania.



V prípade nezaplatenia kúpnej  ceny v plnej výške a dohodnutých lehotách kupujúcim
je predávajúci ako vlastník mechanizmu oprávnený odobrat' ho kupujúcemu.

Kupujúci  až  do  zaplatenia  kúpnej  ceny  v plnej  výške  nie je  oprávnený  predmetný
mechanizmus  odpredať,  prenechať  do  užívania  tretej  osobe,  použit'  ako  záloh  v prĺpade
zriadenia záložného práva v prospech tretej osoby, alebo inak scudziť.

čl. VI
Zodpovednost' za chyby

Všetky zodpovednosti sa riadia ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

č]. VII
Záručné pod mienky

Predávajúci ruči' za poľnohospodárske stroje v súlade so všeobecne platnými záručnými
podmienkami po dobu 36 mesiacov ( 1800 Mth) odo dňa uvedenia do prevádzky. Predávajúci
však neručí za poruchy vzniknuté nevhodným zaobchádzaním, nevhodným prevádzkovaním,
nevhodnými   zásahmi   do  jednotlivých   agregátov   poľnohospodárskej   techniky,   zámenou
materiálov    či    použl'vaním    dielov,    ktoré    neboli    dodané    od    predávajúceho.    Okrem
preukázateľných výrobných, montážnych a materiálových chýb nepreberá predávajúci záruky
za bežné opotrebovanie poľnohospodárskej technilqr počas prevádzky.

čl. VIII
Záručný servis

Predávajúci  je  povinný  bezplatne  vykonat'  v rámci  záručného  servisu jednorazové
nastavenie  poľnohospodárskej  techniky  do  prevádzky  a zaškolenie  obsluhy  na  prevádzku
pol'nohospodárskych strojov. Na vyžiadanie kupujúceho je predávajúci povinný zaslať do 48
hod.  servisného pracovníka, ktorý posúdi chybu a stano\ý postup opravy. V prípadoch, ak je
príčinou  chyby  preukázateľná  výrobná,  materiálová  alebo  montážna  chyba,  o ktorej  bude
rozhodnuté  na  základe  odbomého  posúderia  poškodeného  dielca  servisným  pracovmkom,
potrebné náhradné diely budú poskytnuté bezplatne. Pre tieto pn'pady vystavĺ kupujúci písomnú
reklamáciu. V ostatných prípadoch idú náklady na ťarchu kupujúceho.

čl. IX
Zodpovednost' za vadu tovaru

Predávajúci  garantuje,  Že  dodaný tovar odo  dňa dodania po  dobu 36  mesiacov bude
spôsobilý k dohodnutému účelu využitia a po túto dobu si zachová dohodnuté, inak obvyklé
vlastnosti.

Predávajúci  sa zbaví zodpovednosti  za chyby,  ktoré vznikli  v dôsledku okolností,  za
ktoré je zodpovedný kupujúci (napr. nevhodné skladovania, nedodržanie pokynov na obsluhu
a údržbu, vykonanie neoprávnených zásahov a opráv).

Pn'padné  reklamácie  chýb  tovaru  môže  uplatniť  kupujúci  len  v súlade  s pn'slušnými
ustanoveniami Obchodného zákonnĺka v platnom znem'.



Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho splnením dodávky zo strany
predávajúceho a prevzatím tovaru od predávajúceho v dohodnutom mieste plnenie.

čl.X
Záverečné ustanovenia

Zmluva  nadobúda  platnosť  podpisom  oboch  zmluvných  strán  a  účinnosť  deň  po
zverejnení na webovom sídle obce.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveriach pre každú zmluvnú stranu po jednom
vyhotoveni'.

Akékol'vek  zmeny  alebo  doplnky  tejto  zmluvy je  možné  vykonat'  len  so  súhlasom
zmluvných strán formou písomného dodatku.

Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav slobodnej  a vážnej vôle, vedomĺ si
jej dôsledkov, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zároveň vyhlasujú, že
ich zmluvná voľnosť nie je ničĺm obmedzená.

Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou adresne neupravené sa spravujú prislušnými
ustanoveniami zák. č. 513/1991  Zb. v platnom znení.

V Smižanoch, dňa ... 28.  5. 2019 ..........

Zapredávajúceho:

---Li,

AGRO-SPIŠ s.r.o. S

Za kupujúceho:                     .~.,]``


