
KÚPNA ZMLUVA

Uzavretá podľa § 409 a naši. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení:

predávajúcim: P&L Slovakia, spol.s.r.o.,
Partizánska 401, 916 24 Horná Streda
IČO: 36 330 841 IČ DPH: SK2021760631
Tel., fax: 032/777 30 09
Zastúpená:Ing.Ľuboš Andrejčák
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., Trenčín
č. účtu v EUR: 4000082622 / 7500, IBAN: SK0775000000004000082622
Registrácia/evidencia: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sro, vložka:1411 l/R

kupujúcim: Názov: AGROPODNIK SLAMOZ spol.s.r.o
Sídlo: Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO: 2020032003 , IČ DPH: SK 2020032003
Zastúpený: Ing.Seňko Ivan
Bankové spojenie:VÚB a.s. č.ú. 1450115758/0200
IBAN.-SK 51 0200 0000 0014 5011 5758
Registrácia/evidencia:OR OS Košice.I,oddiel:Sro,vložka:12249/V

I. Predmet zmluvy
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu na základe tejto zmluvy.: Vaňová korba WK A 23 Bergmann
Podľa špecifikácie č.:AnLu!61003, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu uvedenú v odst.II. tejto zmluvy.

II. Kúpna cena
Účastníci sa dohodli na kúpnej cene bez dane za tovar vo výške - 15.000.- €

Základná sadzba DPH 20% - 3.000.- €

Cena spolu - 18.000.-€
Kúpna cena bude uhradená na základe faktúr vystavených predávajúcim.

III. Termín, miesto a spôsob plnenia
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v súlade so všeobecnými obchodnými
podmienkami,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. l v termíne do 25.11.2016
miesto dodania: AGROPODNIK SLAMOZ spol.s.r.o.,hospodársky dvor.
Termín dodania tovaru sa vždy predlžuje o dobu omeškania platby zálohy podľa článku V. tejto zmluvy pokiaľ
sa zmluvné strany nedohodnú inak. Po túto dobu nie je predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu kúpy
v zmysle či. I. tejto zmluvy.

IV. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením celej kúpnej ceny predávajúcemu. Ak sa kupujúci oneskorí so
zaplatením kúpnej ceny príp. jej časti o viac ako 30 dní, má predávajúci právo tovar odobrať a kupujúci je
povinný na požiadanie predávajúceho tovar odovzdať predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený a kupujúci
dáva podpisom tejto zmluvy súhlas k tomu, aby v prípade, že tovar na výzvu predávajúceho neodovzdá, má
predávajúci právo vstúpiť do priestorov, kde sa tovar nachádza a na náklady kupujúceho tovar odviezť.
Nebezpečenstvo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho 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.
Ak je predávajúci povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu,
prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste.



V. Platobné podmienky
Platobné podmienky: splátky-1. úhrada po dodaní stroja do 10 dní - 3.600.- €.

10 splátok x 1440.- € - posledná splátka do 30.11.2017

Nezaplatenie zálohy podľa dohodnutých platobných podmienok tejto kúpnej zmluvy je podstatným porušením
tejto zmluvy zo strany kupujúceho a predávajúci je oprávnený od zmluvy jednostranne odstúpiť. Odstúpenie je
účinné dňom jeho doručenia druhej zo zmluvných strán.

Termín dodania tovaru uvedený v čl.III. tejto zmluvy sa vždy predlžuje o dobu omeškania platby zálohy podľa
tohto článku zmluvy pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Po túto dobu nie je predávajúci v omeškaní
s dodaním predmetu kúpy v zmysle či. I. tejto zmluvy.

VI. sankcie
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu predmet plnenia do doby splatnosti, čím sa rozumie pripísanie
peňazí na účet predávajúceho, podľa dátumu splatnosti stanoveného vo faktúre.
V prípade omeškania kupujúceho s platbou si môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 8% p.a. z dlžnej čiastky, splatnú do 14 dní od vystavenia faktúry.
V prípade, že kupujúci neodoberie tovar od predávajúceho na základe tejto zmluvy v dohodnutom termíne, je
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty neprevzatého tovaru. . Zmluvná pokuta je splatná do
desať dní od vyúčtovania a kupujúci súhlasí s tým, aby na zmluvnú pokutu bola započítaná zaplatená záloha na
kúpnu cenu.
Súčasne je povinný ďalej platiť predávajúcemu poplatok za skladovanie 3,- € za l deň až po prevzatie tovaru,
alebo zrušenie tejto zmluvy podľa jej či. VIL, alebo zrušenia predmetného obchodného prípadu.
V prípade, že predmet kúpnej zmluvy bude kupujúcim vrátený, príp. odobratý predávajúcim z akéhokoľvek
dôvodu, považuje sa splatená časť kúpnej ceny za zmluvnú pokutu vo výške pokrytia obvyklého nájomného
a amortizácie za obdobie odo dňa odovzdania predmetu kúpnej zmluvy do dňa odobratia (vrátenia) predmetu
kúpnej zmluvy. Kupujúci s touto zmluvnou pokutou súhlasí.

VII. Ostatné dojednania
Predávajúci zaistí zaškolenie kupujúceho, resp. ním určeného pracovníka, ktorý bude stroj - predmet kúpy
obsluhovať. Predávajúci ďalej uvedie stroj do prevádzky a bude vykonávať, príp. zabezpečí záručný i pozáručný
servis. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru v rozsahu a dĺžke záručnej doby uvedenej v záručnom liste,
ktorý bude dodaný kupujúcemu pri uvedení stroja do prevádzky.Záručná doba 12 mesiacov.

VIII. Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Túto zmluvu je možné zmeniť, alebo zrušiť iba písomnou dohodou zmluvných strán.
Táto zmluva je vystavená v 2 exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Náležitosti, ktoré nie sú uvedené v zmluve sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami s ktorými sa
kupujúci oboznámil.
Ustanovenia, ktoré nie sú dojednané zmluvou, resp. VOP sa budú riadiť podľa ustanovení Obchodného
zákonníka z.č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
príloha č. l : Všeobecné obchodné a dodacie podmienky
príloha č. 2 : špecifikácia č.: AnLu 161003

V Zemplínskej Teplici: 3.10.2016

predávajúci
v Ä L Ssovakia,

AGROPODŇIK SLAMOZ spol. s r.o. €l^% Partizánska 401 @

Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64 %*"JSP/ 91624 Horná Streda
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