Kúpna zmluva
(podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami)

I. Zmluvné strany

Kupujúci:
Zapísaná:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len ako „kupujúci“)

Obec Tročany
Tročany 22, 086 41 Raslavice
Ing. Matúš Stavar, starosta obce
00322679
2020624749
Prima Banka
SK41 5600 0000 0036 0770 9001

a

Predávajúci:
Zapísaná:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Ing. Martina Soľaničová – SOLA-TECH
č. živnost. registra 760- 18593
OU-BJ-OZP-2016/001395-2
Šarišské Čierne 117, 086 37 Šarišské Čierne
Ing. Martina Soľaničová
0908 251 223
50143379
1085506213
SK 1085506213
M- BANK
SK12 8360 5207 0042 0562 4202

(ďalej len ako „predávajúci“)

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“)
za nasledujúcich podmienok:

II. Predmet a cena plnenia

Por.
Stroj
č.

Typové označenie

1

Mulčovač zadný s hydraulickým posuvom

2
3

Rozmetadlo soli alebo kameňa
Štiepkovač

4
5
6
7
8
9

Čelný nakladač
Lopata na sypké materiály
Paletizačné vidly
Zametacia kefa
Predný snežný pluh
Jednonápravový traktorový príves

ORKAN Sp. Z o.o., KTKS
200
PPUH GRASS-ROL 500
Agrosped Cyklon 130
METAL-TECHNIK s.c,
Tytan MT02
Volant s.c. 180cm
Volant s.c. 110
Pom Augustow Sp.z o.o
T 801/1
ORKAN Sp. Z o.o.
Power lift 2,6
Pronar Sp. Z o.o. T
654/2

ks

Celková cena

1
1
1
1
1
1

18 300

1
1
1
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:

18 300,00 €
3 660,00 €
21 960,00 €

Platobné podmienky: Predávajúci vystaví faktúru pri dodaní tovaru s dobou splatnosti 60 dní.

III. Osobitné ustanovenia

1. Predávajúci týmto predáva predmet kúpy v Čl. II špecifikovaný a kupujúci ho kupuje za kúpnu cenu
špecifikovanú v čl. II.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky na druhej strane tejto
zmluvy a príloha č. 1 - technická špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých Predávajúci dostane jedno vyhotovenie
a kupujúci tri vyhotovenia.
4. Účastníci vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle. Jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju dnešného dňa podpísali oprávnení štatutárni zástupcovia.
5. Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom je podpísaná v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ vyzval
úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva je uzatvorená s odkladacou podmienkou
nadobudnutia účinnosti, ktorou je uzatvorenie a zverejnenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku s poskytovateľom na financovanie diela a schválenie verejného obstarávania zo
strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Obe podmienky musia byť splnené súčasne,
pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude
naplnená ako druhá v poradí.
6. Súhlasíme so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii nakoľko verejný obstarávateľ je
v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii povinný zverejňovať informácie, ktorých
predmet je financovaný z verejných financií.

7. Zhotoviteľ/dodávateľ berie na vedomie, že dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z
Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Zhotoviteľ/dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi objednávateľom a PPA, a to oprávnenými osobami na výkon tejto
kontroly/auditu zo strany štátnych orgánov resp. nimi poverených osôb a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
8. Osobitné podmienky plnenia zmluvy (sociálny aspekt):
V prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je
podmienkou pre uchádzačov, aby v realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnali na realizáciu
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC)

V Šarišské Čierne , dňa 28.01.2020

..............................................
Predávajúci

V Šarišské čierne , dňa 28.01.2020

..................................................
kupujúci

Všeobecné obchodné podmienky ku kúpnej zmluve uzavretej medzi kupujúcim Obec Tročany
a predávajúcim Ing. Martina Soľaničová – SOLA-TECH
Čl. I. – Kúpna cena a spôsob platenia

2.1. Lehota dodania predmetu kúpnej zmluvy je do
31.03.2020.
2.3. Ak bude kupujúci v omeškaní s platením, má
predávajúci právo zadržať nesplnenú časť dodávky,
alebo celý predmet kúpy.

ani príslušenstva. Predávajúci však nenesie
zodpovednosť za vady predmetu spôsobené výlučne
kupujúcim
neodborným
zaobchádzaním,
nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním stanovených
prevádzkových podmienok, alebo zanedbaním
bežnej údržby, prevádzkovaním predmetu kúpy v
rozpore so záručným listom a návodom na obsluhu,
ktorý prevezme kupujúci spolu s predmetom kúpy a
ďalšou dokumentáciou.
4.2. Predávajúci v rámci záručnej lehoty si
vyhradzuje právo u kupujúceho vykonávať i
neohlásené kontroly, či predmet kúpy je využívaný a
prevádzkovaný v súlade s príslušnou technickou
dokumentáciou. O takejto kontrole bude spísaný
záznam, ktorý svojimi podpismi potvrdia zúčastnené
strany. Kupujúci sa zaväzuje, že predávajúcemu
takúto kontrolu vo svojich objektoch, alebo pri
výkonoch v teréne umožní vykonať.
4.3. Predávajúci prehlasuje, že všetky dodávane
zariadenia sú nové a neviaznu na nich žiadne práva
tretích strán.

Čl. III – Vlastnícke právo k predmetu dodávky

Čl. V – Odstúpenie od zmluvy

3.1. V súlade s par. 445 Obchodného zákonníka,
nadobudne kupujúci vlastnícke právo k predmetu
tejto zmluvy až úplným zaplatením kúpnej ceny.
Kupujúci až do zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške,
nie je oprávnený predmet plnenia tejto kúpnej
zmluvy dať do prenájmu, predať alebo iným
spôsobom scudziť.
3.2. V prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou
akýchkoľvek platieb včítane sankčných za odobratý
tovar o viac ako 30 dní, má predávajúci právo na
odobratie dodaného tovaru. Kupujúci je povinný
strpieť odňatie tovaru, v opačnom prípade by maril
a poškodzoval uplatňovanie cudzích práv. Za týmto
účelom kúpy dáva kupujúci týmto predávajúcemu
súhlas na vstup do jeho priestorov a na pozemky,
kde je predmet zmluvy uskladnený, aj keby tieto
boli oplotené alebo uzamknuté. Všetky škody alebo
ušlý zisk vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s
odňatím predmetu zmluvy predávajúcim, znáša
kupujúci v celom rozsahu sám, a nemôže od
predávajúceho požadovať ich náhradu.

5.1. Pre prípad nedodržania splatnosti faktúry zo
strany kupujúceho t.j. v prípade jeho omeškania s
platbou po dobu dlhšiu ako 15 – dní môže
predávajúci od zmluvy odstúpiť, podľa paragrafu
345ods.1 Obch. zákonníka, nakoľko predmetné
omeškanie je podľa zhodného prejavu zúčastnených
strán
nepochybne
podstatným
porušením
zmluvných povinností zo strany kupujúceho.
5.2. Odstúpenie od zmluvy oznámi predávajúci
kupujúcemu písomne bez zbytočného odkladu.
5.3. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom
keď bolo odstúpenie doručené kupujúcemu
5.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva
a povinnosti strán zo zmluvy.
5.5. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku
predávajúceho na náhradu škody vzniknutej
porušením zmluvnej povinnosti zo strany
kupujúceho ani nároku predávajúceho na
dohodnutú zmluvnú pokutu.
5.6. Kupujúci sa zaväzuje po doručení odstúpenia od
zmluvy zo strany predávajúceho tomuto vydať
predmet zmluvy v lehote 5 dní od doručenia
odstúpenia.
5.7. V prípade, že predmet zmluvy kupujúci
dobrovoľne nevydá predávajúcemu v stanovenej
lehote, súhlasí s jeho odobratím samotným
predávajúcim bez nároku na akúkoľvek náhradu
škody, ktorá môže vzniknúť v rámci tohto odobratia.

1.1. Predmetom kúpy a predaja medzi zmluvnými
stranami je tovar dodávaný zo zahraničia.
Predávajúci garantuje zmluvnú cenu do 31.03.2020.
1.2. Pri fakturácií bude kupujúcemu účtovaná DPH
vo výške určenej zákonom.
1.3. Cenou podľa kúpnej zmluvy sa rozumie u
dodávok z dovozu cena v mieste sídla kupujúceho.
Cena prepravy je súčasťou ceny za predmet kúpy.
Súčasťou ceny je aj zaškolenie obsluhy.
1.4 Predávajúci vystaví faktúru pri dodaní tovaru
s dobou splatnosti 60 dní.
Čl. II – Dodacia lehota

Čl. IV - Záruky a zodpovednosť za vady dodávky
4.1. Záruku na dodávaný predmet zmluvy
predávajúci poskytuje po dobu 12 mesiacov odo
dňa dodania kompletného predmetu zmluvy
kupujúcemu. Záruka sa nevzťahuje na bežné
opotrebenie predmetu plnenia, prípadne jeho časti

Kupujúci znáša všetky náklady spojené s odobratím
stroja predávajúcim.
Čl. VI – Zmluvné pokuty
6.1. V prípade omeškania kupujúceho s platením
faktúry za dodaný tovar, uhradí kupujúci
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z
nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
Zmluvnú pokutu uhradí kupujúci nezávisle na tom,
či vznikne a v akej výške predávajúcemu v tejto
súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať
samostatne.
6.2.
Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak
nemá túto možnosť i predávajúci podľa
uzatvoreného zahraničného kontraktu.
Čl. VII. – Nebezpečenstvo škody na tovare
7.1. Strany zúčastnené na kúpnej zmluve v súlade s
paragrafom 459 Obch. zákonníka sa dohodli, že
nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na
kupujúceho po splnení dodávky tovaru, t.j. po
prevzatí v mieste plnenia.
7.2. V prípade, ak je pre kupujúceho poskytnuté
financovanie stroja (leasing, splátkový kalendár, a
pod.), je kupujúci povinný uzavrieť poistnú zmluvu
na obdobie financovania.
Čl. VIII. – Záverečné ustanovenia
8.1. Technická dokumentácia vzťahujúca sa k
predmetu plnenia (Technický preukaz, Návod na
obsluhu stroja, sprievodná dokumentácia, Záručný

V Šarišské Čierne , dňa 28.01.2020

________________________
predávajúci

list a pod.) v slovenskom alebo českom jazyku sa
odovzdá kupujúcemu pri odovzdaní predmetu kúpy.
8.2. Pri odovzdávaní predmetu kúpy sa spíše
preberací protokol, v ktorom sa bude konštatovať
stav preberaného predmetu kúpy, najmä z hľadiska
jeho úplnosti, technických a kvalitatívnych
ukazovateľov tak, ako boli dohodnuté v čl. II tejto
zmluvy. Preberajúci protokol podpíšu obe zmluvné
strany. V preberajúcom protokole sa menovite
uvedú najmä všetky písomnosti špecifikované v Čl.
VIII, bod 8.1.
8.3. Prípadné zmeny, alebo doplnky k zmluve sa
môžu uskutočniť písomnou dohodou strán formou
dodatku k zmluve.
8.4. Spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi
zmluvnými stranami budú zásadne riešené
vzájomným rokovaním priateľským spôsobom a
korektne. Pokiaľ by napriek tomu nedošlo k dohode
a odstráneniu sporu, až potom môžu zmluvné
strany svoje práva uplatňovať súdne.
8.5. Otázky neupravené v kúpnej zmluve sa správajú
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
ktoré sú svojím obsahom najbližšie. Tieto
ustanovenia majú prednosť pred obchodnými
zvyklosťami.
8.6. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru
špecifikovaného podľa čl. tejto zmluvy.
8.7. Kupujúci udeľuje súhlas k tomu, aby boli jeho
údaje predávajúcim spracované za účelom uzavretia
kúpnej zmluvy a to po dobu trvania platnosti kúpnej
zmluvy.

V Šarišské Čierne , dňa 28.01.2020

________________________
kupujúci

