
KÚPNA ZMLUVA  

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

uzatvorená medzi: 

 
 

Kupujúci:  

Obchodné meno:  Podielnické družstvo Bukovce  

Sidlo:    090 22 Bukovce 130 

Zastúpený:   Dr. Ján Harvilko – predseda predstavenstva 

ICO:    31720307 

DIČ:    2020526574 

IČ DPH:   SK2020526574 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu:   0104670738/0900 

Telefón:   054 / 7493212 

Fax:    054 / 7493217 

E - mail:   agroekobukovce@szm.sk 
 

a 
 

Predávajúci:   

Obchodné meno:  AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 

Adresa:  Šafárikova 124, 048 01 Rožňava    

Zastúpený:  Ing. Róbert Németh, konateľ spoločnosti    

Právna forma:  Sro 

Bankové spojenie:  Tatrabanka Košice 

Číslo účtu:   2626720164/1100 

IČO:    31668861 

DIČ:    202047462 

IČ DPH:   SK 7020000020 

Tel:   058/7880800-5 

Fax:   058/7880806 

e-mail:   agrotradegroup@agrotradegroup.sk 

 

Preambula 

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 

25/2006 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnenia niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o 

verejnom 

obstarávaní"). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 

obstarávania. 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom zmluvy je dodanie: Samozberací senážny voz POTTINGER 

EUROPROFI 5000 L v počte 1 kus. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 

1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

1 .2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I. 

bod 1 .1 zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa 

Čl. II. Tejto zmluvy. 
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Čl. II 

Kúpna cena 

2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna. 

 

2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov. 

 

2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy: 

2.3.1. cena bez DPH   48.437,00 EUR 

2.3.2. DPH      9.687,40 EUR 

2.3.3. cena spolu s DPH  58.124,40 EUR 

 

 

Čl. III 

Čas plnenia a miesto dodania 

3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

 

3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný 

a neprekročiteľný s výnimkou zásahov spôsobených vis maior. 

 

3. 3 Predávajúci dodá predmet kúpy do sídla spoločnosti kupujúceho. 

 

3.4 Každú dodávku osobitne predávajúci oznámi kupujúcemu písomne minimálne 7 

kalendárnych dní pred realizáciou dodávky. 

 

Čl. IV 

Platobné a fakturačné podmienky 

4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe 

riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy. 

 

4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku. 

 

4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy na 

základe 

faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list. 

 

4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII. 

 

4.5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

 

 

Čl. V. 

Zabezpečenie záväzkov 

5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV. vzniká kupujúcemu povinnosť 

zaplatiť 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

 

5.2. Predávajúci do 3 dní od podpisu kúpnej zmluvy zloží kauciu na účet objednávateľa 

v hodnote 20 % hodnoty kúpnej zmluvy s DPH. 

 



5.3 Táto kaucia je vratná do 3 dní : 

      a.) od riadneho splnenia zmluvných podmienok dodávateľom 

      b.) alebo keď táto zmluva nenadobudne účinnosť do 12 mesiacov od podpísania .  

V prípade vrátenia kaucie podľa bodu 5.3 b.), predávajúci je oprávnený účtovať zmluvný úrok 

vo výške 0,01 % za každý deň počas ktorého kaucia bola na účte kupujúceho.  

 

5.4 V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy podľa čl. III 

bodu 3.1 je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % kúpnej 

ceny, ktorú kupujúci môže preúčtovať z obdržanej kaucie a odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

5.5 V prípade nesplnenia dohodnutej špecifikácie a deklarovaných parametrov dodávky, je 

predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % kúpnej ceny, ktorú 

kupujúci môže preúčtovať z obdržanej kaucie a odstúpiť od tejto zmluvy.  

 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná kaucia a pokuta je adekvátna ku prípadným 

stratám a nákladom, ktoré vzniknú kupujúcemu v prípade nedodržania podmienok dodávky 

podľa bodov 5.4 a 5.5. 

 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli na: 

a) spísaní preberacieho protokolu o dodávke; preberací protokol musí obsahovať informácie 

o splnení dodávky v rozsahu určenom v článku I. a dátum úplného dodania Predmetu kúpy; 

b) dohode, že nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho 

odovzdaním predmetu kúpy v mieste dodania; 

 

6.2 Predávajúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje : 

a) dodať predmet kúpy kupujúcemu s odbornou starostlivosťou, v stave podľa kúpnej zmluvy 

a objednávky; 

b) riadne oboznámiť kupujúceho s obsluhou predmetu kúpy, poskytnúť kupujúcemu 

informácie súvisiace s použitím a údržbou predmetu kúpy, písomné návody na obsluhu a 

inštrukcie, pokyny, technické normy slúžiace alebo patriace predmetu kúpy; 

c) oboznámiť kupujúceho s príslušnými bezpečnostnými predpismi a prevádzkovými 

predpismi vzťahujúcimi sa na predmet kúpy 

d) prevziať zodpovednosť za vady predmetu kúpy, ktoré bude mat' v čase dodania vady 

vzniknuté v záručnej dobe; 

e) poskytnúť záruku k predmetu kúpy predávajúcemu v dĺžke trvania 12 mesiacov odo dňa 

dodania predmetu kúpy; 

f) poskytovať servisné služby počas prevádzky predmetu kúpy pri vykonávaní údržby a/alebo 

servisu predmetu kúpy v záručnej dobe aj mimo poskytnutej záruky v mieste dodania. 

Časová dostupnosť servisu od nahlásenia servisnej udalosti : nástup na servis do max. 24 

hodín; 

 

6.3 Kupujúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje 

a) prevziať od predávajúceho predmet kúpy dodaný v súlade s touto Zmluvou; 

b) poskytnúť predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť pri dodaní predmetu kúpy; 

 

 

 

 



Čl. VII 

Prevod práv 

7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa čl.I. tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie 

predmetu 

kúpy kupujúcim. 

 

7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k 

predmetu kúpy 

a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy. 
 

 

 

Čl. VIII 

Zodpovednosť za vady 

8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa čl. I tejto zmluvy má v čase 

prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu 

alebo schopnosť 

jeho využitia. 

 

8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba 

vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu 

dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil 

predávajúci. 

 

8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu 

škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 

 

8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe. 

 

Čl. IX. 

Zánik zmluvy 

9.1 . Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana 

môže od zmluvy odstúpiť. 

 

9 .2 . Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých 

dôsledkom je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité 

odstúpenie od zmluvy. 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a Občianskeho zákonníka. 

 

10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mat' písomnú formu a musia 

byt' podpísané zmluvnými stranami. 

 

10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, 

v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že 

nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 



10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 

rovnopisy. 

 

10.5. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

kupujúceho a súčasne po schválení ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 

výzva č. 2013/PRV/28 na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ ako 

aj po uzatvorení platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska 

platobná agentúra a príjemcom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Túto skutočnosť 

oznámi kupujúci predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v článku I. 

 

 

 

10.6. V prípade, že predávajúci neuhradí kauciu podľa bodu 5.2. je si vedomý, že kupujúci 

môže v  akom prípade odstúpiť od zmluvy a predávajúci so svojim konaním zmaril verejné 

obstarávanie. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy z horeuvedenej príčiny 

sa deklaruje ako podstatné porušenie povinnosti predávajúceho (dodávateľa) v súlade s § 149 

ods. 3, pís. b), bod 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

V Bukovciach, dňa 02.10.2013      

 

Kupujúci:       Predávajúci: 

 

 

 

 

....................................     ........................................ 

Dr. Ján Harvilko      Ing. Róbert Németh 

predseda predstavenstva      konateľ spoločnosti 

Podielnické družstvo Bukovce    AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 

 

 

 

....................................      

Ján  Hačnik 

člen predstavenstva   

Podielnické družstvo Bukovce 

 

 

Príloha č. 1 k Zmluve 

Špecifikácia predmetu zmluvy 

 


