
KÚPNA ZMLUVA ZsBOs/2016
uzatvorená v zmysle § 409 a naši. Obchodného zákonníka v platnom znení

medzi:

Predávajúcim: MOREAU AGRI spol. s r.o.
so sídlom: 922 42 Madunice, Družstevná 616/13
zastúpeným: Ing. Pavol Domorák - konateľ spoločnosti
IČO: 34 126 759
DIČ: 34126759/649
bankové spojenie : VÚB a.s.Trnava
č.ú.: IBAN SK43 0200 0000 0076 3864 1212 SWIFT kód SUBASKBX

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, v oddielie S.r.o.,
vložka č. 1461/T
Tel: 033/7435727-8 Fax: 033/7434286

Kupujúcim: obchodné meno: Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
so sídlom: Hlavná č.339, 076 64 Zemplínska Teplica
zastúpeným: Ing. Ivan Seňko - riaditeľ
IČO: 31256481
DIČ: SK2021710592
bankové spojenie: VUB a.s. pobočka Trebišov
č. účtu : IBAN SK38 0200 0000 0016 8838 4755
SWIFT kód SUBASKBX

registrácia: Obchodný register Okresného úradu Košice, register
neziskových organizácii reg. č. OVVS/62/2002
Tel. 056/ 6796231 Email : sppno@slovanet.sk

za týchto podmienok:

Predmet zmluvy

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu
hnuteľnú vec (ďalej len mechanizmus, tovar), ktorá je v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy
presne špecifikovaná, previesť na neho vlastníctvo k tejto veci a na druhej strane záväzok
kupujúceho zaplatiť v prospech predávajúceho dohodnutú kúpnu cenu a uvedený
mechanizmus fyzicky prevziať. ' j

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

1, - Rozmetadlo priemyselných hnojív SULKY DPX 24 l ks
2, - zvýšenie zásobníka z 900 na 21001 l ks

Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje mechanizmus uvedený
v predchádzajúcom ustanovení tejto zmluvy



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 znení vo výške:

Cena bez DPH : 4.950,- EUR
DPH 20 % : 990, - EUR
Cena celkom s DPH : 5.940,- EUR
Slovom: päťtisícdeväťstoštyridsať. eur

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho
záväzku spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou, kupujúci sa zaväzuje za
dodaný tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v stanovenej lehote a určeným spôsobom.

Platobné podmienky - spôsob platby

Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu na účet predávajúceho uvedený v záhlaví
tejto zmluvy nasledovne :

l. Kupujúci cenu stroja uhradí do 14 dní od vystavenia faktúry prevodom na účet
predávajúcemu.

Predávajúci pri podpise tejto zmluvy doručí kupujúcemu zálohovú faktúru v hodnote
celkovej ceny stroja so špecifikáciou prvej splátky - zálohy, pričom kupujúci fakturovanú
zálohu uhradí v lehote splatnosti doručenej faktúry. Ostatné splátky uhradí kupujúci
dohodnutým spôsobom podľa hore uvedeného splátkového kalendára, pričom predávajúci po
dodaní stroja vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru, v ktorej bude zohľadnená
uhradená záloha, uvedená príslušná DPH a všetky ostatné náležitosti daňového dokladu.

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 omeškania.



IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia

Zmluvné strany ako miesto určené pre dodanie mechanizmu - miesto plnenia stanovili
sídlo Hlavná č.339, 076 64 Zemplínska Teplica.

Predávajúci dodá mechanizmus do miesta plnenia po zaplatení dohodnutých splátok
kúpnej ceny najneskôr dňa 15.04.2016. Spolu s dodaným mechanizmom odovzdá
predávajúci kupujúcemu aj príslušnú technickú dokumentáciu mechanizmu a všetky doklady
viažuce sa k mechanizmu.

K
Zmluvné pokuty

V prípade ak kupujúci odmietne, alebo iným spôsobom znemožní predávajúcemu
splniť jeho záväzok podľa tejto zmluvy (dodať mechanizmus do miesta plnenia) uplatní voči
nemu predávajúci zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej zálohy, pričom táto prepadne
v prospech predávajúceho.

Zmluvnú pokutu podľa predchádzajúceho odseku uplatní predávajúci voči
kupujúcemu nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne predávajúcemu v tejto súvislosti
škoda, nárok na jej vymáhanie uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká.

Kupujúci nemá právo odstúpiť od tejto zmluvy ak nemá túto možnosť aj predávajúci
podľa zmluvy (kontraktu) uzatvoreným so zahraničným dodávateľom tovaru.

VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

Predávajúci týmto prehlasuje, že na tovare ne viaznu žiadne ťarchy, obmedzenia, či
iné právne povinnosti, ktoré by mohli byť prekážkou prevodu vlastníckeho práva k nemu.

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

Vlastnícke právo na kupujúceho prechádza až dňom definitívnej úhrady kúpnej ceny
poľnohospodárskej techniky vrátane DPH a taktiež úhrady prípadnej zmluvnej pokuty
z omeškania.

V prípade nezaplatenia kúpnej ceny v plnej výške a dohodnutých lehotách kupuj úcim
je predávajúci ako vlastník mechanizmu oprávnený odobrať ho kupujúcemu.

Kupujúci až do zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške nieje oprávnený predmetný
mechanizmus odpredať, prenechať do užívania tretej osobe, použiť ako záloh v, prípade
zriadenia záložného práva v prospech tretej osoby, alebo inak scudziť.

VIL
Zodpovednosť za vady

Platia ustanovenia § 422 a naši. Obeh. zák.



VIII.
Záručné podmienky

Predávajúci ručí za poľnohospodársku techniku v súlade so všeobecne platnými záručnými
podmienkami po dobu 24 mesiacov 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
používaním dielov, ktoré neboli dodané od predávajúceho. Okrem preukázateľných
výrobných, montážnych a materiálových chýb nepreberá predávajúci záruky za bežné
opotrebovanie poľnohospodárskej techniky počas prevádzky.

.
IX.

Záručný servis

Predávajúci je povinný bezplatne vykonať v rámci záručného servisu jednorazové nastavenie
poľnohospodárskej techniky do prevádzky a zaškolenie obsluhy na prevádzku
poľnohospodárskej techniky. Na vyžiadanie kupujúceho je predávajúci povinný zaslať do 24
hod. servisného pracovníka, ktorý posúdi závadu a stanoví postup opravy. V prípadoch, ak je
príčinou závady preukázateľná výrobná, materiálová alebo montážna chyba, o ktorej bude
rozhodnuté na základe odborného posúdenia poškodeného dielca servisným pracovníkom,
potrebné náhradné diely budú poskytnuté bezplatne. Pre tieto prípady vystaví kupujúci
písomnú reklamáciu. V ostatných prípadoch idú náklady na ťarchu kupujúceho.

X.
Pozáručný servis

Predávajúci poskytne pozáručný servis vrátane potrebných náhradných dielov na základe
požiadaviek kupujúceho, uplatnených výlučne písomnou záväznou objednávkou, v ktorej
bude uvedená presná špecifikácia náhr.dielov, vrátane katalógových čísel zaslanou na fax.
033/7434286 alebo e-mailom na adresu skiadBmoreauagri. sk
Vzájomné finančné vyrovnanie bude riešené pred poskytnutím materiálov a služieb prípadne
pri ňom.

XI.
Zodpovednosť za vady tovaru

Predávajúci garantuje, že dodaný tovar odo dňa dodania po dobu 24 mesiacov bude
spôsobilý k dohodnutému účelu využitia a po túto dobu si zachová dohodnuté, inak obvyklé
vlastnosti.

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

Prípadné reklamácie vád tovaru môže uplatniť kupujúci len v súlade s príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

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



XII.
Záverečné ustanovenia.

Zmluva nadobudne platnosť a zároveň účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom
vyhotovení.

Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom
zmluvných strán formou písomného dodatku.

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

Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou adresne neupravené sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení.

V Zemplínskej Teplici, dňa 30.03.2016

Za predávajúceho: Za kupujúceho:

Ing. Pavol Domorák
konateľ spoločnosti

AGRI

Druistsvtsá 616/13
922*4? M A D U f,'! J T;

/ČO: 34126759
IC DPH: SK2020393S94
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Prílohy:
• l x výpis z OR predávajúceho
• l x výpis z OR kupujúceho

Ing. Ivaíi Seňko
riaditeľ

školský poľnohospodársky podnik, n.o.
Zemplínska Teplica

100:31256481 '


