KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:
predávajúcim:

T.E.M.A.M, s.r.o.
so sídlom: Komenského 558/16, 085 01 Bardejov
IČO: 50 31 48 15
DIČ: 2120268315
IČ DPH: SK2120268315
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32871/P
Osoba oprávnená konať: Marián Dančák – konateľ,
Bankové spojenie: IBAN: SK08 1100 0000 0029 4302 2749
Účet vedený v Tatra Banke, a.s.
(ďalej len “predávajúci“)
a

kupujúcim:

Obec Košická Belá
so sídlom: Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá
IČO: 00324345
Osoba oprávnená konať: Ing.Jozef Petkáč - starosta obce
Bankové spojenie: č.účtu:10103476/5200, vedený v banke OTP Banka Slovensko,a. s.
IBAN: SK8152000000000010103476
(ďalej len “kupujúci“)
Preambula

Zmluvné strany T.E.M.A.M s.r.o na strane jednej (ďalej len “predávajúci“) a Obec Košická Belá na strane
druhej (ďalej len “kupujúci“) sa dohodli, že ich záväzkový vzťah podľa tejto zmluvy sa spravuje
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou dodať kupujúcemu strojné zariadenie (ďalej len
“tovar“) štiepkovač ,(ďalej len “predmet kúpy“), ktorého bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe 1
tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
2. Predávajúci sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na
neho vlastnícke právo k tomuto predmetu kúpy.
3. Kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, predmet kúpy prevziať a zaplatiť
predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej výške.

Čl. II
Kúpna cena a platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy v celkovej sume 9.528,00,-Eur / slovom:
deväťtisícpäťstodvadsaťosem/.

2.

Súčasťou kúpnej ceny je daň z pridanej hodnoty; kúpná cena je vrátane DPH vo výške
zodpovedajúcej sadzbe zdaniteľného plnenia (tovaru) podľa príslušného platného právneho
predpisu.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy
bankovým prevodom v prospech účtu predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy najneskôr
do 23. 07. 2021. Kupujúci sa zaväzuje vydať predávajúcemu písomné potvrdenie o realizovaní
platby podľa tohto bodu. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných
prostriedkov v prospech účtu predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

4.

V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v bode 1. tohto článku
v lehote podľa bodu 3. tohto článku, má predávajúci právo od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie
musí byť urobené v písomnej forme. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia od
zmluvy predávajúceho kupujúcemu. Predávajúci má právo si účtovať úroky z omeškania za každý aj
začatý deň omeškania v hodnote 0,8% z kúpnej ceny s DPH.

5.

Ak kupujúci neprevezme tovar vôbec alebo ho neprevezme v lehote určenej v článku II bod 3
Zmluvy, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.905,-€ s DPH a to v lehote do
15-tich dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na prevzatie tovaru.
Čl. III
Čas, miesto a spôsob dodania tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 26. 07. 2021 pokiaľ bude dodržaný
bod 3 článok II, tzn. budú pripísané finančné prostriedky na bankový účet predávajúceho.
2. Dohodnutým miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho, a to na adrese Košická Belá 54, 044 65
Košická Belá.
3. Povinnosť predávajúceho dodať tovar je splnená tým, že umožní kupujúcemu s tovarom nakladať
v dohodnutom mieste dodania a v dohodnutom čase.
4. K dodávanému tovaru musí predávajúci pripojiť kupujúcemu záručný a dodací list, obsahujúci
obchodné meno a sídlo predávajúceho a kupujúceho, dohodnuté miesto dodania tovaru a určenie
tovaru.

Čl. IV
Prevzatie tovaru, nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody
1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prezrieť a predávajúci je povinný umožniť
kupujúcemu presvedčiť sa o stave tovaru; prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť na
dodacom liste.
2. Predávajúci je povinný pri prevzatí tovaru kupujúcim poučiť zodpovedného zamestnanca
kupujúceho o pracovnom postupe, údržbe a bezpečnostných opatreniach pri zaobchádzaní s
tovarom.
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď prevezme tovar
od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať
s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
4. Vlastnícke právo k dodanému tovaru nadobúda kupujúci dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny
v prospech predávajúceho.
Čl. V
Osobitné dojednania
1. Kupujúci vyhlasuje, že pozná stav kupovaného tovaru a kupuje ho v stave v akom sa nachádza ku
dňu podpisu tejto zmluvy.
Čl. VI
Záručné podmienky
1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na predmet kúpy špecifikovaný v čl. I bode 1 Zmluvy záručnú
dobu 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy.

2. Záruka na predmet kúpy sa v priebehu záručnej doby poskytuje v rozsahu nasledujúcich
záručných podmienok:
3. Práva zo zodpovednosti za vady materiálu alebo chyby výrobné a montážne na predmete kúpy je
možné uplatniť u predávajúceho.
4. Kupujúci je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu bez zbytočného odkladu hneď po zistení vady
a s predmetom kúpy nesmie vykonávať akékoľvek ďalšie činnosti.
5. Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek škody (ušlý zisk, poškodenie tovaru) spôsobené
použitím alebo nemožnosťou použitia predmetu kúpy.
6. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a chyby materiálu, ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby
a ktoré neboli v dobe zakúpenia predmetu kúpy zjavné alebo neboli kupujúcemu známe.
7. Oprávnenie vykonávať záručný a pozáručný servis na predmete kúpy má len autorizované servisné
stredisko predávajúceho.
8. Ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady
spojené s dopravou, s výkonom servisného technika a cenu náhradných dielov a materiálu kupujúci
(vlastník predmetu kúpy).
9. Záruka zaniká v týchto prípadoch:
a) záručný list je nesprávne alebo neúplne vyplnený
b) údaje v záručnom liste sa líšia od údajov uvedených na štítku predmetu kúpy
c) predmet kúpy nemožno podľa záručného listu identifikovať
d) predmet kúpy bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu, na iné účely alebo v iných
podmienkach, ako je obvyklé
e) zásahom do predmetu kúpy vrátane úprav iným, ako autorizovaným servisným strediskom
(napr. aj výmena, skrátenie alebo iné úpravy prívodných káblov)
f) predmet kúpy bol mechanicky poškodený, napríklad pádom, nárazom alebo úderom
g) poškodenie predmetu kúpy bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením,
nevhodným prostredím alebo vyššou mocou, ďalej ak bol predmet kúpy poškodený vinou užívateľa
(napr. použitím poškodeného alebo nevhodného príslušenstva, preťažením atď)
i) ak bola zanedbaná starostlivosť o predmet kúpy alebo bežná údržba (znečistené vetracie
otvory, atď)
j) ak bol predmet kúpy ďalej používaný aj po prejavení sa závady
k) pri poškodení počas transportu
l) ak bol predmet kúpy odovzdaný na posúdenie a opravu v rozobratom stave
m) ak je predmet kúpy využívaný na profesionálne využitie, na ktoré nie je určený
n) ak bol predmet kúpy preťažený
10. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie predmetu kúpy a dielov spôsobené jeho bežným používaním a
na bežnú údržbu predmetu kúpy (napr. výmena tukov, uhlíkov, gumových tesnení atď)
11. Akumulátory, nabíjačky akumulátorov a kufre sú z predĺženej záruky vylúčené. Na tieto platí
záručná doba 12 mesiacov.
12. Predmet kúpy musí byť k záručnej oprave odovzdané v čistom stave. Čistenie predmetu kúpy nie je
súčasťou opravy a nie je preto zahrnuté do rozsahu prác v rámci záručnej opravy. Ak bude predmet
kúpy znečistený vyhradzuje si predávajúci právo na fakturáciu prác spojených
s vyčistením predmetu kúpy.
13. Záručná doba sa predlžuje o čas od prevzatia autorizovaným servisným strediskom alebo
predávajúcim až do doby, keď kupujúci opravený predmet kúpy dostane, prevezme alebo je povinný
opravený predmet kúpy prevziať.
14. Odstránenie nedostatkov uznaných distribútorom ako záručných, plynúcich zo záručných
záväzkov, sa uskutočňuje týmto spôsobom:
a) chybné diely resp. súčasti podľa rozhodnutia predávajúceho bezplatne opraví autorizované
servisné stredisko
b) predávajúci nahradí chybný výrobok bezchybným výrobkom rovnakého alebo rovnocenného typu
alebo modelu. Nahradené výrobky alebo diely sa stávajú majetkom predávajúceho.
15. Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou predmetu kúpy, predmet kúpy
predviesť, vyplniť riadne záručný list vrátane dátumu predaja, názvu, typu a výrobného čísla
predmetu kúpy. Kontrolu, či tak urobil, vykoná kupujúci.
16. Reklamáciu možno uplatniť len na predmet kúpy uvedený v tejto zmluve.
17. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie:
- Reklamáciu na vady predmetu kúpy alebo poskytnuté služby je možné uplatniť
u predávajúceho a to v písomnej forme
- Pri reklamácii je nutné predložiť predmet kúpy v kompletnom a nerozobratom stave, ďalej potom
riadne vyplnený záručný list a účtovný doklad preukazujúci dátum kúpy predmetu kúpy
- Reklamácia vrátane odstránenia závady musí byť vykonaná v zákonom stanovenej lehote, ak nie je
s kupujúcim dojednané inak

Čl. VII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán; neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy je príloha č. 1 – špecifikácia tovaru alebo cenová ponuka.
2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami
právnych predpisov.
3. Ak by sa jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mali stať celkom alebo sčasti neúčinnými alebo
neuskutočniteľnými, alebo ak zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá účinnosť zostávajúcich
ustanovení. Na mieste neúčinného alebo neuskutočniteľného platí ako dohodnuté také ustanovenie,
ktoré najviac zodpovedá hospodárskemu zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade medzier
platí ako dohodnuté také ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, ktoré by bývalo podľa zmyslu a účelu
tejto zmluvy dohodnuté, keby na túto záležitosť účastníci zmluvy už skôr pamätali.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné prejavy budú doručované na adresy zmluvných strán uvedené
v záhlaví tejto zmluvy osobne a/alebo prostredníctvom pošty ako doporučenú listovú zásielku a/
alebo prostredníctvom kuriérskej služby; tým nie je vylúčené osobné prevzatie písomnosti podľa
tejto Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Pre prípad, že zásielku nie je možné doručiť na
uvedenú adresu, pre účely tejto zmluvy sa považuje písomnosť za riadne doručenú na tretí deň po
vrátení nedoručenej zásielky. Ak si adresát známy na uvedenej adrese nevyzdvihne zásielku uloženú
na pošte v lehote troch dní, považuje sa zásielka za doručenú dňom uloženia na pošte.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.
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.
V Košickej Belej, dňa 01.07. 2021.
Predávajúci:

..............................................
T.E.M.A.M, s.r.o.
Marián Dančák – konateľ spoločnosti

Kupujúci:

..........................................
Obec Košická Belá
Ing.Jozef Petkáč
starosta obce

Príloha č.1
Cenová ponuka na štiepkovač

