
Kúpna zmluva

ktorá bola uzatvorená podľa paragrafu 409 a naši. zákona č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších noviel Obchodného zákonníka, medzi zmluvnými stranami

Číslo zmluvy: 20167 V o./!.
Predávajúci: ZORA - MIMEX servis spol. s r. o., Brzotín 376, 049 51 Brzotín

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 9034/V
v zastúpení: Ing. Emília Zorková
IČO: 36170291
DRČ: 2020036535 IČ pre DPH : SK2020036535
Bankové spojenie: VÚB banka Rožňava , č.ú.: 2349699554/0200
tel./fax: 058/7323881

Kupujúci:
Zápis v obchodnom registri :
v zastúpení:
IČO: JžT ^if í, i, f
DRČ:
IČ pre DPH :
Bankové spojenie: /

c-u-: ťa ó
tel-:

- ,Oddiel: sro , Vložka číslo:/'?.?. .t.?.

S) 000P #0,1, S? S?

fax:

C1.I.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok, podľa ktorých predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu
tovar nasledovnej špecifikácie:

Tovar Počet ks cena v Eur bez DPH
/ks

cena v Eur celkom,
bez DPH

HR HU T 3*1 o V

či. n.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym plnením jeho záväzku, spôsobom v mieste
plnenia v súlade s touto zmluvou.

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu v stanovenej lehote.

3. Fakturačná kúpna cena bola stanovená dohodou a predstavuje:



ČI. III.

PLATOBNÝ KALENDÁR

l .Účastníci tejto zmluvy sa dohodli pri stanovení kúpnej ceny na nasledovnom platobnom kalendári,
podľa ktorého kupujúci zaplatí:

o'b

Cl. IV.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli pre prípad nedodržania splátkového kalendára zo strany kupujúceho t.j. v
prípade jeho omeškania s platbou jednotlivých splátok po dobu dlhšiu ako 15 dní na možnosti predávajúceho od
zmluvy odstúpiť, podľa paragrafu 345 ods. l Obeh. zák., nakoľko predmetné omeškanie je podľa zhodného
prejavu zúčastnených strán nepochybne podstatným porušením zmluvných povinností zo strany kupujúceho.

2. Odstúpenie od zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu písomne bez zbytočného odkladu.

3. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom keď bolo odstúpenie doručené kupujúcemu.

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy.

S.Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody vzniknutej porušením
zmluvnej povinnosti zo strany kupujúceho ani nároku predávajúceho na dohodnutú zmluvnú pokutu.

6. Kupujúci sa zaväzuje po doručení odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho tomuto vydať predmet
zmluvy v lehote 5 dní od doručenia odstúpenia.

7. V prípade, že predmet zmluvy kupujúci dobrovoľne nevydá predávajúcemu , ,:..-, J'.!..,:.., ,.: '-- j- . '-
odobratím samotným predávajúcim bez nároku na akúkoľvek náhradu škody, ktorá mu itiô/.e v/.niVnú!.' v rámri
tohto odobratia. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s odobratím stroja predávajúcim. Kupujúci zároveň dáva
súhlas so zablokovaním počítačového systému predmetu kúpy zo sírany predávajúceho v prípade jeho
odstúpenia od zmluvy.

ČI. V.

DODACIA LEHOTA

1. Termín dodávky: 3>.?....£..?:.M fc

2. V prípade nedodržania platobného kalendára, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodávky.

ČI. VI.

MIESTO PLNENÍ A

l . Miestom plnenia je:



Cl. VII.

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, v súlade s par. 445 Obchod, zákonníka, že kupujúci nadobudne
vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy až úplným zaplatením kúpnej ceny.

2. Kupujúci až do zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške nie je oprávnený predmet plnenia tejto kúpnej zmluvy
dať do podnájmu, predať alebo inakším spôsobom scudziť.

ČI. VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade, že kupujúci odmietne, alebo iným spôsobom znemožní predávajúcemu splniť dodávku tovaru,
uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny neodobratého tovaru.

2. V prípade omeškania kupujúceho s platením faktúry za dodaný tovar, uhradí kupujúci predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

3. Zmluvnú pokutu dojednanú s touto zmluvou uhradí kupujúci nezávisle na tom, či vznikne a v akej výške
predávajúcemu v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.

4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli pre pripad odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho z dôvodu
porušenia zmluvných podmienok kupujúcim na zmluvnej pokute vo výške uhradenej časti kúpnej zmluvy do dňa
odstúpenia od zmluvy.

5. Zúčastnené strany považujú dohodnutú zmluvnú pokutu za primeranú vzhľadom na ceny za prenájom
obdobnej techniky.

ČI. IX.

ŠKOLENIE OBSLUHY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU.
1.. Školenie obsluhy na vlastné náklady zabezpečí predávajúci vo svojom školiacom stredisku.
2. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru špecifikovaného podľa či. I. tejto zmluvy.

—3. Dodaný tovar odo dňa dodania po dobu ......... T ....... mesiacov alebo ......... Mth bude spôsobilý k dohodnutému
účelu a po túto dobu si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

4. Predávajúci sa zbaví zodpovednosti závady, ktoré vznikli v dôsledku podmienok, lakioié je zodpovedný
kupujúci, ako napr. nevhodné skladovanie, nedodržanie pokynov z návodu obsluhy (/vlasť pokynov na údržbu),
vykonanie neoprávnených opráv a zásahov do stroja.

5. Prípadné reklamácie kupujúci môže uplatniť len v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.



o. x.

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

l . Zmluvné strany v súlade s paragrafom 459 Obeh. zákonníka sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na tovare
prechádza na kupujúceho po splnení dodávky tovaru, t.j. po prevzatí v mieste plnenia.

ČI. XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, pričom takýto
úkon musí mať písomnú formu.

2. V ostatnom, čo nieje upravené touto zmluvou, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a
Občianskeho zákonníka.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou, budú riešiť cestou
zmieru a v prípade, keď to nebude možné, predmetný spor bude postúpený príslušnému súdu na rozhodnutie.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť predmetnej kúpnej zmluvy je podmienená rozväzovacou podmienkou
a ako taká zaniká v okamihu, keď predávajúci a kupujúci uzatvoria na predmet kúpy kúpnu a leasingovú zmluvu
s treťou osobou.

5. Zmluva nadobudne účinnosť podpísaním zmluvnými stranami. Táto zmluva bola vyhotovená v troch
exemplároch, z ktorých dve obdrží kupujúci a jeden predávajúci.

6. Kupujúci podpisom tejto kúpnej zmluvy poskytuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v ro7sahu
uvedenom v tejto zmluve, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu kupujúceho za účelom plnenia tejto zmluvy.
Predávajúci sa zároveň zaväzuje že poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely ako je to určené touto
zmluvou

l. Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods.l zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení
neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi
vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov ojej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú
prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - siálvin rozhodcovským súdom
zriadenom pri obchodnej spoločnosti Arbitrážny dom a.s., so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
756 202, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 887/S, a ío za

t„tv,*.~.
Zj Ltí lš.í vU

súdu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo Arbitrážneho
súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné ä
vykonateľné.

v
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redávajúci
konafeľ spoločnosti

kupujúci
štatutárny zástupca

Príloha: Špecifikácia stroja


