KÚPNA ZMLUVA
Uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení
jeho neskorších predpisov medzi budúcimi zmluvnými stranami:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Registrácia:
/ďalej len

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA PRIEVIDZA s.r.o.
Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza
Ing. Marián Bielický, konateľ
31 579 183
SK2020467350
VÚB, a.s.
SK20 0200 0000 0032 1885 8257
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro,
Vložka č. 2223/R

.. predávajúci”/

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:
/ďalej len ,, kupujúci”/

a
Vlastimil Šiška LESTECH
Vozokany 62, Vozokany 95605
Vlastimil Šiška, majiteľ
33674515
SK1020448099
Všeobecná úverová banka, a.s.
686943192/0200
Obvodný úrad Topoľčany, číslo živnostenského registra: 406-4232
Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy bude kúpa 1 ks nefunkčnej- vyradenej traktorovej kosačky ISEKI
SXG 19 s príslušenstvom, pozostávajúce z :
-1 ks motorová jednotka ISEKI SXG 19
-VIN: sériové číslo: DE101597, typ kosačky SXG 19H101597, rok výroby 2011
-1 ks zberný kôš SBC600
-1 ks kosa SCMB48
-1 ks mulčovacia kosa SMM54
(ďalej len „ PZ“)
2. Predávajúci záväzne prehlasuje, že je vlastníkom PZ, resp. je oprávnený na predaj
podľa tejto zmluvy ako aj na prevedenie vlastníctva k predmetu zmluvy na
kupujúceho, t.j. PZ nie je ani predmetom záložného práva, neviaznu na ňom žiadne
ťarchy ani iné vecné bremená, resp. iné práva tretích osôb.
3. Kupujúci bol oboznámený s technickým stavom stroja. Je si plne vedomý technického
stavu stroja a v budúcnosti sa vzdáva akejkoľvek reklamácie technického stavu stroja.
Článok II
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy
1, Miestom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy je pracovisko predávajúceho,
t.j. Garážová č.1. Prievidza
2. Kupujúci si zabezpečí odvoz na vlastné náklady

3. Predávajúci je povinný dodať PZ kupujúcemu do 12. 4 2019
4. Odovzdaním PZ sa rozumie jeho odovzdanie kupujúcemu podľa dohodnutých
podmienok. Prevzatím PZ sa rozumie jeho prevzatie kupujúcim do užívania. Prevzatie
dodávky potvrdí kupujúci na preberacom protokole.
5. Predávajúci je povinný dodať PZ v stanovenom termíne, množstve, kvalite a na
stanovené miesto.
Článok III
Prevod vlastníckeho práva
Vlastnícke právo prejde z predávajúceho na kupujúceho okamihom pripísania kúpnej
ceny v zmysle Čl. V. tejto zmluvy na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Článok IV
Prechod rizika vzniku škody
Riziko zodpovednosti za škodu, vzniknutú na PZ, prejde z predávajúceho na
kupujúceho okamihom prevzatia kompletného PZ na dohodnutom mieste prevzatia. Do
úplného zaplatenia faktúry za PZ, tento zostáva majetkom predávajúceho.
Článok V
Cena a platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodanie PZ kúpnu cenu vo výške

2.

3.
4.
5.

3 000,00 EUR (slovom tritisíc eur) vrátane DPH v zmysle platného zákona o DPH.
ZD
2 500,00 €
DPH 20%
500,00 €
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v ods. 1 tohto článku na účet
predávajúceho na základe faktúry, vystavenej predávajúcim v súlade s platným
znením zákona o DPH.
Splatnosť faktúry je14 dní.
Prílohou faktúry musí byť:
- Protokol o prevzatí predmetu zmluvy potvrdený predávajúcim a kupujúcim.
Protokol o prevzatí predmetu zmluvy musí obsahovať presnú špecifikáciu predmetu
plnenia tejto zmluvy s uvedením výrobného čísla.
Článok VI
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Záručná doba je stanovená dohodou na 0 (slovom nula mesiacov) odo dňa
odovzdania PZ kupujúcemu, keďže sa jedná o vyradený stroj.
-kupujúci nemá žiadny nárok na reklamáciu, keďže sa jedná o vyradený stroj na
náhradné diely.
Článok VII.
Zmluvné pokuty dôsledky neplnenia zmluvy
7.1 V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu
plnenia bez DPH za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho
s plnením z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk),
kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej
moci. Kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní ,
a to za dobu omeškania kupujúceho (§370 Obchodného zákonníka).
7.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za dodaný predmet plnenia
môže predávajúci požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej
sumy bez DPH za každý deň omeškania.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými
a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany súhlasia s podmienkami dohodnutými v tomto
návrhu kúpnej zmluvy a v jej prílohách, plne ich rešpektujú, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
3. Kúpna zmluva môže byť zmenená, doplnená alebo zrušená iba so súhlasným prejavom
vôle oboch zmluvných strán a to písomným dodatkom, ktorý bude podpísaný oboma
zmluvnými stranami.
4. Kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach určených vždy po jednom
vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
5. Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť
použité na spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán pre účely
súvisiace s touto zmluvou s čím štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom
tejto zmluvy.
Článok IX
Nadobudnutie platnosti a účinnosti
Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto
zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust.§47a
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
V Prievidzi, dňa.....................................

Predávajúci:...................................................

Kupujúci:....................................................

