
K Ú P N A   Z M L U V A
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov, medzi:

I.
Zmluvné strany

Predávajúci: MK TRAKTOR s.r.o
Okružná 94, 071 01  Michalovce
Zastúpená: Ing. Martin Kočiško, konateľ spoločnosti
IČO: 46 887 717
IČ DPH: SK 2023646438
zapísaný v OR OS Košice I, oddiel Sro, vl.č.31130/V

                        Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN: SK66 3100 0000 0044 7003 6508

a

Kupujúci:       Obec Košická Belá
                       Košická Belá  54
                       044 65 Košická Belá 

Zastúpená : Ing. Jozef Petkač, starosta obce
                       IČO: 00324345 
                       DIČ: 2021244786
                       Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a. s. 

IBAN: SK81 5200 0000 0000 1010 3476

II.
Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho predať a dodať a záväzok
kupujúceho prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za poľnohospodársky traktor.
Predmet kúpy:
Zetor Major 80 ……………………………………………………………….  30 700, - Eur
VIN: TKBACU3LJ33XK0760
Predný trojbodový záväs ……………………………………………………      2 100, - Eur

Cena spolu bez DPH………………………………………………………...  32  800, - Eur
Cena spolu s DPH ………………………………………………………….....39 360,   - Eur 



III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania predmetu kúpnej zmluvy.
Miestom dodania je servisné stredisko predávajúceho v Košickej Belej.

IV.
Cena a cenové podmienky

Cena bez DPH……………………………………………………………..32 800,00 Eur
DPH 20%.....................................................................................................  6 560,00 Eur
Celková cena s DPH…………………………………………………….…39 360,00 Eur

Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán. 
Platba na faktúru bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, najneskôr do
14 kalendárnych dní po dodaní tovaru.
Predávajúci zašle kupujúcemu faktúru v jednom vyhotovení. Súčasťou faktúry je potvrdený
dodací list. Faktúra bude kupujúcemu doručená doporučenou poštou, resp. osobne.
Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až v momente uhradenia celej kúpnej ceny.
Kúpna  cena  sa  považuje  za  uhradenú  momentom  jej  pripísania  v  celosti  na  účet
predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

V.
Záruky

Pre  zmluvné  strany budú  platiť  ustanovenia  §  422 a  nasl.  Obchodného  zákonníka,  ktoré
upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Vady predmetu  plnenia  musí  kupujúci  reklamovať  písomne  u  predávajúceho  v  lehote  24
mesiacov odo dňa prevzatia.
Pri  predávanom tovare,  na ktorý predávajúci  poskytuje  záruku,  kupujúci  je povinný vady
reklamovať do 3 dní od ich zistenia, najneskôr do konca záručnej lehoty.
Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:
- deň podpísania kúpnej zmluvy,
- druh dodaného tovaru,
- dátum dodania tovaru,
- opis vady tovaru a ako sa prejavuje,
- voľbu nároku.
V prípade,  že  kupujúci  nedodrží  tu  uvedené  minimálne  náležitosti  písomnej  reklamácie,
predávajúci sám určí voľbu kupujúceho nároku a vybaví reklamáciu tak, ako uzná za vhodné.
Kupujúci sa zaväzuje používať iba originálne náhradné diely alebo náhradné diely schválené
predávajúcim.

      1.  Na stroje poskytujeme záručnú dobu 24  mesiacov alebo 1800 Mh. 
      2.  Servisný interval (počet motohodín):  1. Bezplatná záručná prehliadka od 70 - 100 Mh

             2. Bezplatná záručná prehliadka od 500 Mh

             3. Záručná prehliadka 1000 Mh

 4. Záručná prehliadka 1500 Mh



a/ počet záručných servisných pre hliadok je 3 a sú bezplatné. Platia sa len náhradné 
diely a náplne.

b/ pri prvej, druhej, a tretej záručnej prehliadke nefakturujeme dopravné, ani prácu,
platia sa len  náhradne diely a náplne.

      3.  Spôsob nahlásenia servisnej prehliadky: Telefonicky 0905 635 090 alebo e – mailom 
mktraktor@mktraktor.sk

 
VI.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

V  prípade  omeškania  predávajúceho  sa  splnením  záväzku  podľa  tejto  zmluvy,  zaplatí
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za predmet uvedený v objednávky za
každý aj začatý deň omeškania.
V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry, je povinný zaplatiť predávajúcemu
úroky z omeškania vo výške 0,1% z kúpnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

VII.
Zánik a vypovedanie zmluvy

Pri  podstatnom porušení  povinnosti  vyplývajúcich  z  tejto  zmluvy môže oprávnená  strana
okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá
jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.
Zmluvné  strany  sa  dohodli  za  podstatné  porušenie  zmluvných  povinností  považovať
porušenie  akejkoľvek  povinnosti  vyplývajúcej  z  tejto  zmluvy.  Úplná  alebo  čiastočná
zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest.

VIII.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia tejto kúpnej zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba
písomnou  formou  po dohode obidvoch  zmluvných  strán.  Všetky zmeny týkajúce  sa  tejto
zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prednostne príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto kúpnej zmluvy budú
riešiť prednostne rokovaním o možnej dohode.
Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto
zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné
strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa
sídla odporcu.
Táto zmluva  je  vyhotovená  v  3  vyhotoveniach,  z  ktorých  každé  má  platnosť  originálu.
Kupujúca  zmluvná  strana  obdrží  dve  vyhotovenie  tejto  zmluvy  a  predávajúca  strana  1
vyhotovenie tejto zmluvy.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.



Zmluvné strany prehlasujú, že si túto kúpnu zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Michalovciach, dňa 07.11.2019

 Kupujúci Predávajúci

…................................................ …....................................................
Ing. Jozef Petkač Ing. Martin Kočiško
starosta obce    konateľ MK TRAKTOR s.r.o.
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