
KÚPNA ZMLUVA 

ktorá bola uzatvorená podľa paragrafu 409 a následne zákona č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších noviel Obchodného zákonníka, medzi zmluvnými stranami 

Č ÍSLO ZMLUVY: 50 / 2012 

| Yâ hninltá služby Žíar Kmus f 
• spal. S 

JDOŽIO: } n Wf 2012 

č-: 'iomu••$/&/{ £ 

Kupujúcim: 

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

TECHNICKE SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s.r.o 
Alexandra Dubčeka 45 
Mgr. Peter Antai 
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 
45689792 
2023096317 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 18826/S 

Cl. I . 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar : 

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

Tlačená trávna kosačka 

JOHN DEERE JM 46 1 558,-C 558 , -C 

(konv.kurz 1 € = 30,126 Sk 16.810,31Sk bez DPH), 



I 

ktorého technická špecifikácia tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy ( ďalej len tovar) a 
kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v zmysle 
tejto zmluvy. 

2. Tovar bude dodaný spolu s dodacím listom. 

ČI. I I . 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu 558,-EURO. Kúpna 
cena sa môže zmeniť v závislosti od cenových zmien hlavných komponentov, surovín a 
energie potrebných na výrobu dohodnutého tovaru, dopravu tovaru do miesta dodania, v 
porovnaní s jeho cenou dohodnutou v čase podpisu tejto zmluvy a ceny platnej v čase odo-
vzdania tovaru kupujúcemu. Zvýšenie ceny takýmto spôsobom nesmie presiahnuť 5% kúp-
nej ceny dohodnutej v tejto zmluve. 
2. Kúpna cena bola stanovená dohodou ako FCA UNIAGRO, s.r.o. - servisné stredisko 
predávajúceho (Incoterms 2000). 
3. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť predávajúcemu faktúru na zaplatenie kúpnej ceny s 
pripojenou kalkuláciou cenových zmien najneskôr v deň prevzatia tovaru a kupujúci sa za-
väzuje vystavenú faktúru prevziať. 
4. Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť v splátkach v lehotách dohodnutých 
v článku I I I . tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti zo strany kupujúceho zaplatiť 
kúpnu cenu riadne, včas, spôsobom a v lehotách dohodnutých v článku I I I . tejto zmluvy, 
zaväzuje sa kupujúci zaplatiť aj zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z dlžnej sumy za každý deň 
trvania porušenia povinnosti zo strany kupujúceho. Nárok tej ktorej zmluvnej strany na 
náhradu škody spôsobenej porušením vyššie uvedenej povinnosti druhou zmluvnou stranou 
zostáva týmto nedotknutý. 
5. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ktorejkolVek splátky kúpnej ceny po 
dobu dlhšiu ako 15 dní, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy a predávajúci je 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

ČI. I I I . 

PLATOBNÝ KALENDÁR 

1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli pri stanovení kúpnej ceny na nasledovnom platobnom 
kalendári, podľa ktorého kupujúci zaplatí: 

- 100% kúpnej ceny stroja splatnosť faktúry do 14 dní 

2. Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením splátky kúpnej ceny po dobu 
dlhšiu ako 15 dní stráca výhodu dohodnutých splátok a stáva sa splatnou celá kúpna 
cena. 

ČI. IV. 

DODACIA LEHOTA A MIESTO PLNENIA 

1. Termín dodávky: apríl 2012 

2. Miestom plnenia - odovzdania predmetu tejto zmluvy je : servisné stredisko a sklad ND 
Uniagro Zvolenská Slatina, s.r.o. , prevádzka Rimavská Sobota 

3. V prípade nedodržania platobného kalendára, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť 
termín dodávky. 



4. V prípade, že kupujúci odmietne alebo iným spôsobom znemožní predávajúcemu spl-
niť dodávku tovaru, zaväzuje sa kupujúci zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo 
výške 

5. 30 % z ceny neodohraného tovaru. Nárok tej ktorej zmluvnej strany na náhradu 
škody spôsobenej porušením vyššie uvedenej povinnosti druhou zmluvnou stranou 
zostáva týmto nedotknutý. 

ČI. V. 

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU 

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v súlade s § 445 Obchod. Zákonníka nado-
budne kupujúci vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. 

2. Kupujúci, až do zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške, nie je oprávnený predmet 
plnenia tejto kúpnej zmluvy dať do prenájmu, predať, alebo inakším spôsobom scudziť. Ku-
pujúci nie je oprávnený zaťažiť predmet tejto zmluvy záložným právom, pokiaľ toto priamo 
nesúvisí s financovaním tovaru. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho 
je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkovej ceny 
stroja. Nárok tej ktorej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením vyššie 
uvedenej povinnosti druhou zmluvnou stranou zostáva týmto nedotknutý. Porušenie tejto 
povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a predávajúci je oprávnený od-
stúpiť od tejto zmluvy 

ČI. VI . 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch stanovených touto zmlu-
vou a/alebo zákonom 

2. Táto zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení od nájomnej zmluvy druhej 
zmluvnej strane. 
3. Zánik tejto zmluvy sa nedotýka ustanovení o povinnosti kupujúceho zaplatiť predáva-
júcemu zmluvné pokuty, náhradu škody, riešení sporov, a iných ustanovení, ktoré vzhľadom 
na svoju povahu majú trvať aj po ukončení nájomnej zmluvy. 
4. Kupujúci sa zaväzuje po doručení odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho to-
muto vydať tovar špecifikovaný v článku I . bode 1. tejto zmluvy v lehote 5 dní od doručenia 
odstúpenia. 
5. V prípade, že tovar kupujúci dobrovoľne nevydá predávajúcemu v stanovenej lehote, 
súhlasí s jeho odobratím samotným predávajúcim bez nároku na akúkoľvek náhradu škody, 
ktorá mu môže vzniknúť v rámci tohto odobratia. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s 
odobratím stroja predávajúcim. Kupujúci zároveň dáva súhlas so zablokovaním počítačové-
ho systému predmetu kúpy zo strany predávajúceho v prípade jeho odstúpenia od zmluvy. 

ČI. V I I . 

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. V I I I . 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU 

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho prevzatiam kupu-
júcim, alebo ak kupujúci tovar neprevezme včas, v čase, kedy mal kupujúci povinnosť tovar 
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 uve-
dená doba a rozsah záručného krytia. 



3. Podrobná záruka na jednotlivé časti tovaru je rozpracovaná vo Všeobecných záruč-
ných podmienkach výrobcu, kupujúci podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol s nimi riadne 
oboznámený a sú pre neho záväzné. 
4. Vady predmetu plnenia, ktoré má tovar v čase prevzatia, musí kupujúci reklamovať 
písomne u predávajúceho v lehote do 5 dní odo dňa prevzatia. Pri predávanom tovare, na 
ktorý predávajúci poskytuje záruku, kupujúci je povinný vady akosti reklamovať do 5 dní od 
ich zistenia, najneskôr 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. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že na úpravu nárokov z vád tovaru sa nevzťahuje ust. 
§ 436 až § 441 Obchodného zákonníka. Úprava nárokov z vád tovaru sa spravuje výlučne 
touto zmluvou. 
6. Kupujúci má pri vyskytnutí sa vady tovaru právo voľby z nasledovných nárokov : 

odstránenie vady opravou tovaru, ak je tento opraviteľný 
dodanie náhradného tovaru, ak tovar nie je opraviteľný. 

ČI. IX. 

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. 

2. V prípade, že kupujúci uzavrie na predmet zmluvy poistnú zmluvu sám, je povinný 
poukázať vinkuláciu poistnej zmluvy v prospech predávajúceho. 

X. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
2. AkékolVek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len formou písomného 
dodatku podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 
3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto dohody celkom alebo sčasti neplatným, nemá 
táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti dohody. V takomto prípade sa zmluvné 
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 
adresu a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uply-
nutím odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej 
strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré 
medzi nimi vzniknú z tejto dohody alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o j e j platnosť, 
výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Ar-
bitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom zriadenom pri obchodnej spoločnosti Ar-
bitrážny dom a.s. , ČSA 24, Banská Bystrica, IČO: 36 756 202,(ďalej len „AS"), a to za pod-
mienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom AS a Rokovacím poriadkom AS zverejnené 
na www.arbitraznysud.sk. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého menuje 
Predsedníctvo AS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri AS. Strany sa zaväzujú podrobiť roz-
hodnutiu AS. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť predmetnej kúpnej zmluvy je podmienená 
rozväzovacou podmienkou a ako taká zaniká v okamihu, keď predávajúci a kupujúci uzatvo-
ria na predmet kúpy kúpnu a leasingovú zmluvu s treťou osobou, konkrétne v prípade finan-
covania kúpnej ceny predmetu kúpy prostredníctvom leasingovej spoločnosti s leasingovou 
spoločnosťou. 
7. Predávajúci je povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom kontrolu ob-
chodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu objednávateľa. 

http://www.arbitraznysud.sk


Oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas trvania realizácie schváleného projektu a po-
čas 5 rokov po skončení realizácie projektu prístup ku všetkým originálom obchodných do-
kumentov, súvisiacich s nákladmi na realizáciu projektu a plnením povinností podľa zmluvy 
uzavretej medzi kupujúcim a Poľnohospodárskou agentúrou. 

Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 
a) poverení zamestnanci PO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, 

Najvyššieho kontrolného úradu SR, príslušnej správy finančnej kontroly. 
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ve-
rejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 502/2001 
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. 

c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES. 
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými 

predpismi. 
8. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že pri kúpe výrobkov značky John Deere, môže 
predávajúci postúpiť osobné údaje týkajúce sa kupujúceho spoločnosti John Deere za 
účelom 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 úda-
jov. Kupujúci svojim podpisom súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami, pričom tento sú-
hlas môže byť kedykoľvek zrušený a to s okamžitou účinnosťou. 
9. Ostatné náležitosti v tejto zmluve nedojednané sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka SR. 
10. Táto zmluva spolu s prílohou je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednej ob-
drží každá zo zmluvných strán. 
11. Zmluvné strany prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že všetkým článkom tejto 
dohody rozumejú, súhlasia s nimi a pri podpise tejto dohody nejednali pod nátlakom. 

Zvolenská Slatina, 18.04.2011 

TBCHT-r iCKÉ S L U Ž B Y 
Ž I A R NAD HRONOM 

^—s"p>j.l. s r .o. 
/rn 

oxty: uaa nronom 

Kú 

u i i I A G R O ® 
Z v o l e n s k á Sfefríma, 
SNP * tfolensíio Siatina 
IČO: ^ 56897f 17 

Predávajúci 



CENOVÁ PONUKA č.: 109/2012 - SPECIFIKACIA STROJA 

r i 
Dodávateľ: 

! | 

Odberateľ: 

. UNIAGRO Zvolenská Slatina, s.ir.o. 
SNP 126 
962 01 Zvolenská Slatina 
IČO: 45689792 

í IČ DPH: SK2023096317 
; TATRABANKA a.s. 
Č.účtu: 2921843562/1100 

(.... 

Technické služby Žoatr nad Hronom spoS. s r.©. 
A. Dubčeka 45 
965 58 Žiar nad Hronom 
IČO:31609651 
IČ DPH: j i 
Č. účtu: 

i 
Miesto plnenia: Podľa kúpnej zmluvy Vo Zvolenskej Slatine, dňa: 18.4.2012 

i 
Predmet plnenia ( cenová ponuka a technická špecifikácia ) ks 

Tlačená trávna kosačka JOHN DEERE JM 46 1 | ... 
1 Profesionálna tlačená kosačka univerzálneho použitia, konštrukcia stroja a žacej jednotky umožňuje 
zber pokosenej hmoty do zberného koša, mulčovanie, priame kosenie s bočným alebo zadným 
vyhadzovaním pokosenej hmoty, sklopná a nastaviteľná rukoväť, jednoduché ovládanie kosačky. 

Motor: BRIGGS & STRATTON, zážihový, štvortaktný, jednovalcový, vzduchom chladený, tlakové 
mazanie, max. výkon 4,4 HP, filter motorového oleja, vzduchový filter, Ready štart 
Elektrická výbava: 6 V systém, elektrické štartovanie kľúčikom 
Pohon stroja: bez stupňový vário prevod, Systém MowMentum Drive - rýchlosť pojazdu kosačky je 
možné nastaviť jemným pohybom ovládacej rukovete od 0 do 6,5 km/hod 
Žacia kosa: jedno nožový žací mechanizmus so záberom 56 cm., centrálne stupňovité nastaviteľná 
výška kosenia 9 polohová s výškou kosenia od 3 do 11 cm., 

- materiál žacej jednotky oceľ, plátený kôš objemu 88 litrov, jednoduché odoberanie zberného koša. 
i Kolesá a pneumatiky: plastové disky s pogumovaným obvodom kolies, kolesá uložené v oceľových 
| ložiskách, predné priemer 203, zadné 209 mm. 

Cena: 558,00 € (bez PPH) 

Termín dodávky Špecifikáciu spracoval: Pavel MAZÚCH 

Dodávateľ: Z v o ' ^ k á J ^ a t y n a , SJUM odberateľ: 
SNP i m, . _ M S^TOo " 
IČO: 45689792, IČ^PH: SK'/0230?ŕ»317 

í-tíy 


