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Kúpna zmluva

uzavretá v súlade s ust.  § 409 ods.10bchodného zákonníka (zák.č. 513/1991  Zb. v platnom znenĺ)
medzi:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:

Z:sS]toú::tnuá::

JAMP, s.r.O.
Pivovarská 458, 019 01  Ilava
31617131

SK2020437276
Anton Brunovský, konateľ
SK43 0200 0000 00217326 8653

Zápis v obchodnom registri
Miesto súdu: Okresný Súd Trenčĺn
Oddiel: Sro
Vložka: 2832/R
(„ďalej len predávajúci")

a

Obchodné meno:  Obec Nedožery Brezany
Sídlo:                         Družstevná 367/1,97212
IČO:                           318302
DIČ:                            2021162737

Z?ssitoú::Fuá::             LJSU4E;..3Msž%Zo#°krý> Starosta obce

(„ďalej len kupujúci")

Článok 1 : Predmet zmJuvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar:
-  vretenová kosačka Malak 1840 a vertikutátor

Kupujúci   sa  zaväzuje  tovar  v  súlade   s  touto  zmluvou  prevziat'  a  zaplatiť  predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu.

2. Predávajúci sa zaväzuje spolu s tovarom pri jeho prevzatĺ kupujúcim podľa čl.  3  odovzdat'
kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru. Za takéto doklady sa

považujú najmä:

2.a) záručný list alebo obdobné vyhlásenie o zárukách
2.b) návod na obsluhu

§ĺ.ŤigjĽU;ú2iE#údavlastníckeprávoktovaruokamihomjehoprevzatiavmiestedodmiapodľa

Siegáevba:Zpc:äeonstovdoľaš§|?d3y  na  tovare  Prechádza  na  kupujúceho  V  čase,  keď  Prevezme  tovar  od
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Článok 2: Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za tovar činí:

yEÉaQľé±: 14000 Eur  (slovom: Štmásť tisĺc eur). Súčast'ou
takto určenej  kúpnej  ceny nie je daň z pridanej  hodnoty stanovená podľa osobitných predpisov.
KompletnácenasDPHje16800EUR(slovom:Šestnásťtisĺcosemstoeur).

2. Cena stanovená podľa ods.  1. je dohodnutá ako kúpna cena v mieste dodania.

3.Predávajúcisazaväzujespoluskúpnouzmluvouajejprílohamidoručit'fáktúrusnáležitosťami
daňového dokladu v zmysle osobitného predpisu, ktorou uplatní zaplatenie dohodnutej ceny tovaru
a prĺslušnej  DPH.  Splatnosť tejto fáktúry je do  14 dní  odo  dňa jej  doručenia za predpokladu, že
fáktúraobsahujevšetkynáležitostivzmysleosobitnéhoprávnehopredpisu(zákonoDPH).

4.  Záväzok kupujúceho  zaplatiť kúpnu cenu  a čiastku DPH podl'a ods.  3  sa považuje  za
splnený    dňom    odpĺsania   prĺslušnej    čiastky    z    účtu    kupujúceho    v    prospech   účtu

predávajúceho.

Článok3: Čas a miesto dodania

1.Zmluvnéstranysadohodli,žepredávajúciodovzdátovaravykonázaškolenieobsluhyvmieste
uvedenomnapreberacomprotokoleatododňa31.5.2017.

2.  Predpokladom pre vykonanie dodania a následného prevzatia tovaru je riadne nainštalovanie
tovaru v mieste dodania a jeho prevádzkyschopný stav.

3.  0  odovzdaní  a  prevzatí  tovaru  bude  spísaný  preberací  protokol.  Preberací  protokol  bude
vyhotovený  v  dvoch  vyhotoveniach,  pre  každého  účastníka  po  jednom  vyhotovení  v  znení
určenom kupujúcim, ktoré je prĺlohou č.  1 tejto zmluvy.

Článok 4: Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

1.Kupujúcinadobúdavlastnĺckeprávoktovaruokamihomjehoprevzatiavmiestedodaniapodl'a
čl. 3 tejto zmluvy.

2.  Nebezpečenstvo  škody  na  tovare  prechádza  na  kupujúceho  v  momente  riadneho  podpisu

preberacieho protokolu ako to stanovĺ čl. 3.

Článok 5: Zodpovednost' za vady, záruka za akost'

1.Kupujúcispoločneskonečnýmužĺvateľomsúpovimĺpriprevzatĺtovarutentoprezrieťabez
zbytočného   odkladu   oznámiť   zjavné   vady   tovaru   alebo   chýbajúce   časti   predávajúcemu.
Predávajúcibudeakceptovaťtakétooznámeniebezohl'adunato,ktohoučinĺ.

2.Kupujúcijepovimýpoprevzatítovarubezzbytočnéhoodkladuoznámiťpredávajúcemuvady
tovaru,  ktoré  jestvovali  v  momente  jeho  prevzatia,  prejavili  sa  však  až  následne  alebo  vady
spadajúce do záruk.

Telefón
0905625895

Bankové spojenie:
VÚB  llava
č.ú. 2173268653/0200

lčo:
31617131

DIČ:                                  E-mai':
2020437276     brunovsky@jamp.sk

lnternet:
www.jamp.sk



CJ
JAMPs.r.o.

JAMP, s.r.o, Pivovarská 458, 019 01  ILAVA, SLOVAKIA

Článok 6: Spo]očné a záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy až do momentu prevzatia tovaru ak:

2.a) tovar nezodpovedá určenej Špecifikácii,
2.b) tovar vykazuje zjavné vady,
2.c) spolu s tovarom nie sú na odovzdanie pripravené dokumenty podľa čl.  1  ods. 2,
2.d) tovar nie je pripravený na odovzdanie v dohodnutej lehote.

Oznámenie  o   odstúpení   od  zmluvy  doručí   kupujúci   bez  zbytočného   odkladu  od   zistenia
skutočnosti uvedenej v predošlej vete. Doručením oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy

predávajúcemu zmluva zaniká od počiatku.

3. Predávajúci je oprávnený odstúpit' od zmluvy ak kupujúci neuhradĺ kúpnu sumu v plnej
výške,  v stanovený  deň,  tak  ako  uvádza  zmluva  v čl.  2.  Pre  uvedené  vznikajú  na  strane

predávajúceho nároky voči kupujúcemu. Kupujúci je povinný vydať na účet predávajúceho
najneskôr do  14 dní od odstúpenia zmluvy predávajúcim sumu vo výške 20 EUR, (slovom:
dvadsať eu) za každý deň použĺvania predmetu tejto zmluvy. Začiatok pouŽívania je deň

podpisu zmluvy s prílohou ®reberací protokol) v súlade s čl.  1 tejto zmluvy. Za koniec použĺvania
predmetu tejto zmluvy je myslený deň odstúpenia od zmluvy predávajúcim spolu s vrátenĺm
predmetu kupujúcim predávajúcemu.
4. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje prĺslušnými

ustanoveniami obchodného zákonníka a súvisiacich alebo osobitných predpisov.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.l  /preberacĺ protokol/.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými .stranami.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho,
Že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

8.  Táto  zmluva je  vyhotovená  v  dvoch  rovnopisoch,  po jednom  rovnopise  pre  každú  zmluvnú
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