
KÚPNA ZMLUVA 

ktorá bola uzatvorená podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami 

ČÍSLO ZMLUVY: 24/ 2011 

Kupujúcim: 

Sídlo: 
Konajúca prostredníctvom: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
označenie Obchodného registra: 

TECHNICKE SLUŽBY Ziar nad Hronom, 
spol. s r.o. 
Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Mgr. Peter Antal - konateľ spoločnosti 
31609651 
2020479714 
SK2020479714 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 2034/S 

a 

Predávajúcim: 
Sídlo: 
Konajúca prostredníctvom: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
označenie Obchodného registra: 

UNIAGRO Zvolenská Slatina, s.r.o. 
SNP 126, 962 01 Zvolenská Slatina 
Ing. Pavol Červený, konateľ 
45689792 
2023096317 
SK2023096317 
TATRABANKA a.s. 
2921843562/1100 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18826/S 

ČI. I. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar : 

Názov tovaru Počet Cena/ks bez DPH DPH Celkom s DPH 
ks (EUR) 20% (EUR) 

traktor 

JOHN DEERE 5090M 

čelný nakladač 

JOHN DEERE 583 

41.975,-- 8.395,-- 50.370,-

9.110,- 1.822,-- 10.932,-



( ďalej len ako „tovar") a kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať 
a zaplatiť zaň kúpnu cenu v zmysle tejto zmluvy. 

2. Predávajúci je povinný spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu doklady potrebné k uží-
vaniu tovaru ( technickú dokumentáciu, návod na obsluhu, OEV a i.). 

ČI. II. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Kúpna cena tovaru uvedeného v článku I. tejto zmluvy sa stanovuje podľa zákona NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou na sumu vo výške 61.302,- € s DPH, slovom 
šesťdesiatjedentisíctristodva Eur. 

Rozpis kúpnej ceny: 

Kúpna cena bez DPH: 51.085,-€ 
20 % DPH 10.217,- € 
Kúpna cena vrátane DPH: 61.302,- € 

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar kúpnu cenu na základe vy-
stavenej faktúry, ktorú mu predávajúci odovzdá pri dodaní tovaru a to nasledovne: 
a) 20 % z kúpnej ceny, t.j. 12.260,40 € do 5 pracovných dní odo dňa dodania tovaru, 
b) 80 % z kúpnej ceny, t.j. 49.041,60 € najneskôr do 31.12.2011. 

3. V prípade porušenia povinnosti zo strany kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu riadne, včas, 
spôsobom a v lehotách dohodnutých v článku II. bod 2. tejto zmluvy, zaväzuje sa kupu-
júci zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý 
deň trvania porušenia povinnosti zo strany kupujúceho. 

ČI. III. 

DODACIA LEHOTA A MIESTO PLNENIA 

1. Termín dodania tovaru: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy. 
2. Miesto plnenia: sídlo predávajúceho. 

ČI. IV. 

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU 

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v súlade s § 445 Obchodného zákonníka nado-
budne kupujúci vlastnícke právo k tovaru dňom zaplatenia časti kúpnej ceny vo výške 
20% z celkovej kúpnej ceny tovaru, t.j. uhradením sumy 12.260,40 €. 

2. Kupujúci oboznámil predávajúceho, že po nadobudnutí vlastníckeho práva k tovaru, ku-
pujúci vlastnícke právo k tovaru prevedie na ním vybranú leasingovú spoločnosť a to za 
účelom doplatenia kúpnej ceny tovaru, čo predávajúci berie na vedomie. 

ČI. V. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch stanovených touto 
zmluvou a/alebo zákonom. 

2. V prípade, ak kupujúci nezaplatí splátku kúpnej ceny uvedenú včl. II. bod 2. písm. a) 
v dohodnutej lehote, je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpením 
zmluva zaniká, keď prejav vôle kupujúceho odstúpiť od tejto zmluvy je doručený predá-
vajúcemu. 

CM 



3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením 
zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného 
zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa 
prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmlu-
vy. 

4. Zmluvná strana, ktorej bolo pred odstúpením od tejto zmluvy poskytnuté plnenie druhou 
zmluvnou stranou, je povinná v lehote 5 dní odo dňa doručenia odstúpenia od tejto 
zmluvy, toto plnenie vrátiť. 

5. V prípade, že tovar kupujúci dobrovoľne nevydá predávajúcemu v stanovenej lehote, sú-
hlasí s jeho odobratím samotným predávajúcim. Kupujúci znáša všetky náklady spojené 
s odobratím stroja predávajúcim. Kupujúci zároveň dáva súhlas so zablokovaním počíta-
čového systému predmetu kúpy zo strany predávajúceho v prípade jeho oprávneného 
odstúpenia od zmluvy. 

ČI. VI. 

ŠKOLENIE OBSLUHY 

1. Školenie obsluhy na vlastné náklady zabezpečí predávajúci vo svojom školiacom 
stredisku, kde poučí prevádzkovateľa o hlavnom nastavení stroja, bezpečnej prevádzke a 
správnej starostlivosti o stroj. 

ČI. VII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU 

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho prevzatiam kupujú-
cim, alebo ak kupujúci tovar neprevezme včas, v čase, kedy mal kupujúci povinnosť to-
var prevziať. 

2. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru špecifikovaného podľa ČI. I. tejto zmluvy. 
Záručné podmienky na dodaný tovar sú špecifikované v Záručnom liste stroja, kde je 
uvedená doba a rozsah záručného krytia. 

3. Podrobná záruka na jednotlivé časti tovaru je rozpracovaná vo Všeobecných záručných 
podmienkach výrobcu, kupujúci podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol s nimi riadne 
oboznámený a sú pre neho záväzné. Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov. 

4. Zjavné vady, ktoré má tovar v čase prevzatia, musí kupujúci reklamovať písomne u 
predávajúceho v lehote do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru, ostatné vady, ktoré má tovar 
v čase prevzatia tovaru musí kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho bez zby-
točného odkladu po tom, čo vady zistil alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mo-
hol zistiť, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru. Vady, na ktoré sa 
vzťahuje záruka za akosť, je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po 
tom, čo ich zistil, najneskôr však do konca záručnej lehoty. Písomná reklamácia musí 
obsahovať aspoň tieto údaje: 
- číslo kúpnej zmluvy, 
- druh dodaného tovaru, 
- dátum dodania tovaru, 
- opis vady tovaru a ako sa prejavuje, 
- voľbu nároku. 

ČI. VIII. 

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE 

1. Zmluvné strany v súlade s § 459 Obeh. zákonníka sa dohodli, že nebezpečenstvo škody 
na tovare prechádza na kupujúceho po splnení dodávky tovaru, t.j. po prevzatí v mieste 
plnenia. 



ČI. IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účin-
nosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

2. AkékolVek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len formou písomného do-
datku podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto dohody celkom alebo sčasti neplatným, nemá tá-
to skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti dohody. V takomto prípade sa zmluv-
né strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo 
najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami. 

4. Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v tejto zmluve alebo na posledne známu ad-
resu a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uply-
nutím odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluv-
nej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov. 

5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že pri kúpe výrobkov značky John Deere, môže pre-
dávajúci postúpiť osobné údaje týkajúce sa kupujúceho spoločnosti John Deere za úče-
lom ďalších inštrukcií a konzultácií týkajúcich sa výrobkov, náhradných súčiastok 
a služieb. Predávajúci sa zaväzuje, že pri poskytovaní údajov kompetentným osobám 
spoločnosti John Deere bude konať v zhode s príslušnými zákonmi o ochrane osobných 
údajov. Kupujúci svojim podpisom súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami, pričom 
tento súhlas môže byť kedykoľvek zrušený a to s okamžitou účinnosťou. 

6. Ostatné náležitosti v tejto zmluve nedojednané sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob-
chodného zákonníka SR. 

7. Táto zmluva spolu s prílohou je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednej obdrží 
každá zo zmluvných strán. 

8. Zmluvné strany prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že všetkým článkom tejto do-
hody rozumejú, súhlasia s nimi a pri podpise tejto dohody nejednali pod nátlakom. 

H -//? 

Vo Zvolenskej Slatine, dňa./. ...'...:.2011 

Kupujúci: 

ŽIAR NAD BpOl 
ui. 4 1 

965 58 7 

Mgr. Peter Antal, konateľ 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

,v1 

Predávajúci: 

UNIAGRO 
Zvolenská 
SNP 126, 965 
IČO: &5&B9792, 

8.IVO. 
iskó Slatina 

Ing. Pavol (/eryený, konateľ 
UNIAGRO Zyólenská Slatina, s.r.o. 


