KÚPNA ZMLUVA
č. 084/2017/Bc
Predávajúci:

AGRA, s. r. o.
Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin

:äsóú:p3e6ng;Žnggl.4ŠtefanuRBAN-konatel'spoločnosti
IČ pre daň: SK 2020119717

Bankové spojenie: SLSP a. s. Martin
č. ú : 0350867587/0900

Registrácia:

Obchodný register okresného súdu žiuna
vložka č. 11373/L

a

Kupujúci:

OBEC NEDOŽERY - BREZANY
ul. Družstemá 367/1, 972 m NEDOŽERY - BREZANY
:äsoťpoeon3ýl:8ŠoJ2UDr.MartinMOKRÝ-starostaobce
DIČ: 2021162737
IC pre daň: SK 2021162737

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prievidza
č. ú : 2539546559/0200
uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení
neskorších predpisov zmien a doplnkov kúpnu zmluvu
takto:

1.

Predmet zmluvy
Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
dodat' kupujúcemu tovar, t. j. :

1. ČELNÝ NAKLADAČ TRAC -LIFT typ. zn. TL 340 SL - 1 ks
Írech. špecifikácia v zmysle obchodnej ponulqr zo dňa 17.10.2017)

(d'alej len tovar) a previest' na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Súčast'ou
dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov vzt'ahujúcich sa na dodávaný tovar ak sú
nevyhnutné na jeho užívanie ako napr. návod na obsluhu apod.

Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v tomto článku zmluvy, ako i služby spojené s dodaním
tovaru prevziat' a včas zaplatit' kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve.
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Kúpna cena a platobné podmienk!F
1) Kúpna cena za tovar uvedený v článku 1 tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými stfanami v
súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške

1. ČELNÝ NAKLADAČ TRAC -LIFT tvD. zn. TL 340 SL

- 1 ks,

Predajná cena bez DPH:

6 975'-

200/o DPH

1 395,.

Predajná cena vrátane DPH:

8 370,- Eur

K úhrade celkom:

8 370,-Eu

( slovom : osemtisíctristosedemdesiat Eur . )

2) Kúpna cena bude hradená na základe faktúry/daňového dokladu/, v zmysle podmienok
výberového konania. Faktúra musí byt' vystavená v súlade s dodacím listom. V pfípade
omeškania sa s úhradu kúpnei cen}', alebo jej časti si pfedávajúci môže uplatnit'
z nezaphtenej ČiastľF úrok z omeškania dohc>dnuí zmiu`-nŕmi smmri `-o -\iške ú,Ú5 : o

za každý deň omeškania. Taktiež v pripade nedodržania lehoty dodania predmetu
zmluvy, v zmysle zmluvných podmienok sa stanovuje sankcia voči predávajúcemu na
úrovni O,05°/o zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

3) Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na účet uvedený v tejto zmluve alebo vo faktúre.
Dňom zaplatenia kúpnej ceny sa pri prevode na účet predávajúceho sa rozumie deň jej
pripísania na účet predávajúceho a to v plnej výške.
111.

Dodacia lehota, dodacie podmienky a miesto dodania
1) Predmet tejto zrnluvy dodá, namontuje a sprevádzkuje predávajúci kupujúcemu v lehote
najneskôr do 31.12.2017, pričom miestom realizácie je areál v obci Nedožery - Bľezany.
Zároveň predávajúci
preberá záväzok, že kupujúcemu poskytne potrebné podklady
a súčinnost' k vypracovaniu prípadných technických, fmančných správ a pod..

2) Termín možnosti nakladania s tovarom bude predávajúci avizovat' kupujúcemu listom, alebo
mailom.

3) Účastníci tejto zrnluvy sa vzájomne dohodli, že v pfípade ak kupujúci neprevezme tovar
riadne a včas v lehote dohodnutej v tejto zmluve, pripadne tovar neprevezme vôbec
povinný zaplatit' predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 697,- Eur k a to v lehote do
dní odo dňa mámeho uplynutia lehoty na prevzatie tovaru (ods.1 tohto článku zmluvy).
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IV.

Prevod vhstníckeho práva
1) Vlastnícke právo k tovaru uvedenému v článku 1 tejto zmluvy nadobúda kupujúci momentom
uhradenia kúpnej ceny a to v plnej výške uvedenej v článku 11.

2) Predávajúci vyhlasuje, že tovar, ktorý dodá kupujúcemu na základe tejto zmluvy nie je
zaťažený právami tretich osôb.

V.

Nebezpečenstvo škody na tovafe a uchovanie tovaru
1)

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v čase, ked'

prevezme tovar od predávajúceho.
2) V prípade, že kupujúci neprevezme tovaf včas, pfechádza nebezpečenstvo škody na tovare z

predávajúceho na kupujúceho v čase, ked' predávajúci umožní kupujúcemu nakladat' s
tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
3) V prípade, že kupujúci bude v omeškaní s prevzatim tovaru, je predávajúci oprávnený
zadržiavat' tovar dovtedy, kým mu kupujúci neuhradí náklady, ktoré vznikli a ktoré vynaložil
v súvislosd s vykonaním primefaných opatrení na uchovanie ( uskladnenie ) tovaru.

VI.

Záruka a akosť
1) Predávajúci poskytuje záručnú dobu za akost' tovaru, ktoŕ je predmetom dodávky na
základe tejto zmluvy, po dobu 24 mesiacov, odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu.
2) Predávajúci sa týmto zaväzuje vykonávat' záručný a pozáručný servis dodaného tovaru.
Pfedávajúci nastúpi na vykonanie záručných prehliadok a opráv ( ak nebude dohodnuté inak )
do 24 hodín od nahlásenia potreby kupujúcim.

VII.

Okohosti vylučujúce zodpovednosť
1) V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v čase podpisu tejto zmluvy

:áLdapdoeH,aeíta:',zaä#rdeodhu;ddantĹ;.khto;éo;iôns:sbá:jp.repdráevdaí€:,eú:iuop;:a%Í::ývp:iä;ťt,'e|::on:
plnenia o dobu, po ktorú táto prekážka trvala a v náväznosti na ňu o primeranú dobu na
rozbeh svojej normálnej činnosti.
2)

Okolnost'aíni vylučujúcimi zodpovednost' sú udalosti, ktoré predávajúci pri starosthvosti,
ktorú možno od neho spravodlivo požadovat', nemôže odvrátit' ako napríklad: vojna,
povstanie, nepokoje, štrajky, rôzne opatrenia úradov a orgánov, prírodné udalosti a d'alej
predávajúcim nezavinené oneskorenie dodávok a podobné udalosti vyššej moci, ktoré narušia

phenie zmluvných povinnosti predávajúceho.
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VIII.

Z ávetečné ustanovenia
1) Táto zmlwa nadobúda platnost' a účinnost' dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
2) Zmluvu je možné zmenit' alebo doplnit' len vo forme písomného dodatku k nej,
podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Obojstranne podpísané dodatlqr sa stávajú
integrálnou súčast'ou tejto zmluvy.

3) Akékol'vek spory, ktoré by mohu vzniknút' pri plnení zmluvných povinnosti budú riešené

predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že k dohode nedôjde, je dohodnuté, že v
pripadoch spom, je pre jeho riešenie príslušný súd podl'a sídla predávajúceho.

4)

Ostatné veci touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne inými všeobecne záváznými právnymi predpismi.

5) Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy, zmluvné strany po prečítaní podpisujú dve
vyhotovenia tejto zmluvy, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná strana.

V Martine, dňa: 16.11.2017

V Nedožeroch - Brezanoch, dňa: 16.11.2017

•.....................O..Ú...;..........

TUDr. Maftin MÓKRÝ
starosta obcdj
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