
Kúpna zmluva 
č. 2021/215/035 

I. Zmluvné  strany 
1.Predávajúci:  AGROTRADE GROUP spol. s r.o. 
                Šafárikova 124, 048 01 Rožňava 
   tel.  : 058/7880800-5  
   e-mail  : agrotradegroup@agrotradegroup.sk 
               zastúpený    : Ing. Róbert Németh, konateľ spoločnosti 
                 Bank. spojenie  : VÚB a.s., IBAN: SK05 0200 0000 0032 2966 3551 
                 IČO                 : 31668861 
                 DIČ  : 2020474621 

IČ pre DPH      : SK7020000020  (ďalej len predávajúci) 
Výpis OR Košice, oddiel Sro, vložka 2807/V 
 

2.Kupujúci:     AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o. 
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64     

 tel.  : 0908987672   
e-mail  : slamoz@slamoz.sk 

                 zastúpený    : Ing. Ivan Seňko, konateľ 
                 Bank. spojenie: VÚB a.s. 
                 Číslo účtu       :1450115758/0200 
                 IČO                 : 36204447 
                 DIČ  : 2020032003 

IČ pre DPH      : SK2020032003  (ďalej len kupujúci) 
Výpis OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka 12249/V 

 

II. Predmet   zmluvy 
 Predávajúci  sa   zaväzuje  zabezpečiť  a  kupujúci sa  zaväzuje  od predávajúceho prevziať 
teleskopický nakladač JCB 542-70. 

III. Doba a miesto plnenia 
1.) Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu v mesiaci december 2021. 
2.)  Predávajúci je povinný oznámiť klupujúcemu presný termín odovzdania predmetu zmluvy najmenej 
jeden deň vopred. 
3.) Miestom odovzdania predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho. Kupujúci je povinný zabezpečiť 
podmienky na včasnú a bezproblémovú vykládku predmetu zmluvy dodaného dopravným prostriedkom 
predávajúceho. Každá aj začatá hodina nad rámec jednej hodiny potrebnej na vykládku, bude 
dofakturovaná kupujúcemu v hodnote 100 EUR /hod. 
4.) V cene stroja je zahrnuté uvedenie stroja do prevádzky vrátane konzultácie s obsluhou, ktorá 
dokázateľne má naštudovaný návod na obsluhu daného stroja. Obchodný zástupca predávajúceho 
samostatným dokladom odovzdá a kupujúci potvrdí prevzatie Návodu na obsluhu na daný stroj. 
 

IV. Cena predmetu zmluvy a jej splatnosť 
P.č Názov tovaru – špecifikácia  ks  Cena spolu 

 
1. 

 

 
Teleskopický nakladač JCB 542-70 AGRI,  
výrobné číslo JCB5XMNXKM3062183 
+ Lopata 2,50 m3 na sypké hmoty JCB  980/A9937 
+ Priemyselné vidly na JCB 1200 mm 
+ Rám pre priemyselné vidly    
+ Vidly na hnoj s pridržiavačom JCB-T1-VP1-000-9 
výbava podľa cenovej ponuky 

  
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

 
89.000,00 EUR 

 
2.630,00 EUR 

830,00 EUR 
1.140,00 EUR 
3.390,00 EUR 

Spolu: 96.990,00 EUR 
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1.) Cena vrátane dopravy, bez DPH:                           96.990,00 EUR       
DPH 20 %            19.398,00 EUR       
Spolu                      116.388,00 EUR 

 

2.) Celá kúpna cena vrátane DPH vo výške 116.388,- EUR bude kupujúcim uhradená na účet 
predávajúceho najneskôr do 7 dní po dodávke a vystavení daňového dokladu. 
 
V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou čo aj len jednej splátky kúpnej ceny, je 
predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu celej dlžnej sumy naraz v termíne, ktorý 
jednostranne stanoví predávajúci.  
3.) Pri nedodržaní lehoty splatnosti predávajúci účtuje zmluvný úrok 0,06% za každý deň omeškania. 
 
 

V. Nadobudnutie vlastníckeho práva a iné dojednávania 
1.) Kupujúci v zmysle ustanovení par. 445, ods. 1 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k 
predávanému stroju až po úplnom vyrovnaní všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy, 
dovtedy je stroj majetkom predávajúceho.  
2.) Nebezpečenstvo škody na predávanom zariadení prechádza na kupujúceho podľa ustanovenia par. 455 
Obchodného zákonníka jeho prevzatím spôsobom podľa článku III. zmluvy. 
3.) V cene stroja nie sú zahrnuté a odovzdávajúci bude samostatnou faktúrou fakturovať podľa svojho 
aktuálneho cenníka všetky úkony, straty časov, ktoré vzniknú v súvislosti s odovzdávaním stroja  najmä:   

a.) Keď odovzdávajúci musel čakať napr. na osivo, hnojivo, vodu alebo iné materiály potrebné 
k odovzdaniu stroja, ktoré boli uvedené v cenovej ponuke na daný stroj 

b.) Na strojoch, ku ktorým sa predmet zmluvy pripája, musia byť namontované zodpovedajúce hydr. 
spojky pre pripojenie hydr. okruhov, zodpovedajúci rozmer pto (drážky a priemer),  zodpovedajúce 
doporučené závažie na traktore, zodpovedajúce odsúhlasené elektrické  a Isobus prípojky. Pokiaľ je 
súčasťou aj pripojenie GPS navigácie nedodávané predávajúcim  musí mať dopredu pripravenú aj 
funkčnú a kompaktibilnú navigáciu, v prípade Isobus pripojenia kompaktibilný virtuálny Isobus 
monitor. Dodatočne sa fakturuje čakanie, resp. úprava daných požiadaviek odovzdávajúcim 
technikom v prípade keď pripájaný stroj vo vlastníctve kupujúceho nemá zopdovedajúce spojenia 
a funkcie, ktoré boli zadefinované v cenovej ponuke odovzdávaného stroja.  

c.) Organizačné prestoje - ak neboli na dohodnutý čas účastné, dodané alebo pristavené : stroj, ktorý 
bol dopredu dohodnutý - nutný alebo požadovaný  na uvedenie stroja do prevádzky (napr. dohodnutý 
ťažný prostriedok alebo dohodnutý pripájaný stroj, na ktorý sa kupovaný doplnok montuje), 
dohodnutá obsluha stroja, dohodnutí ďalší zástupcovia kupujúceho, prípadne ďalšie dohodnuté 
požiadavky na odovzdanie stroja.   

d.) Keď odovzdávajúci technik  musí doškoľovať obsluhu, ktorá nemá naštudovaný návod na 
obsluhu stroja odovzdaný kupujúcemu podľa odstavca 4) článku III) tejto zmluvy, ďalej ak sú 
požadované dodatočné doškoľovania počas prevádzky alebo v prípade zmien obsluhy. 

e.) Keď odovzdávanie stroja sa preruší z dôvodu, ktorý je na strane predávajúceho, náklady na nový 
výjazd znáša predávajúci. Keď odovzdávanie stroja sa preruší z dôvodu, ktorý je na strane 
kupujúceho náklady na nový výjazd znáša kupujúci. Keď odovzdávanie stroja  sa preruší z dôvodu 
vyššej moci (napr. počasie) zmluvné strany sa dohodli, že náklady na nový výjazd znášajú  obe 
strany v pomere 1:1. 

 

VI. Povinnosti kupujúceho 
1.) Kupujúci je povinný udržiavať na vlastné náklady predmet zmluvy v riadnom a funkčnom stave, 
vykonávať iba výrobcom predpísanú a odporúčanú údržbu a dodržiavať všetky predpisy a návody výrobcu 
na prevádzku. 
2.) Kupujúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v súvislosti s užívaním predmetu zmluvy, ktoré sú 
v rozpore so záručnými podmienkami. 
3.) Akékoľvek technické úpravy zariadenia počas záruky nie sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
predávajúceho povolené. 
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4.) Kupujúci je povinný počas splácania resp. uhradenia celej kúpnej ceny vrátane príslušenstva umožniť 
splnomocneným zástupcom predávajúceho prístup do miest, v ktorých je predmet zmluvy umiestnený, 
aby bolo možné overiť a skontrolovať jeho stav resp. aby kupujúci mohol uplatniť svoje vlastnícke právo. 
5.) Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby predmet zmluvy obsluhovali výlučne vyškolené posádky. 

 
VII. Zodpovednosť predávajúceho 

1.) Predávajúci preberá zodpovednosť za vady predmetu zmluvy v rozsahu a dĺžke záručnej doby, t.j. 12 
mesiacov od uvedenia predmetu zmluvy do prevádzky v súlade so záručnými podmienkami. 
2.) Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude mať počas záruky vlastnosti určené výrobcom a 
bude spôsobilý na používanie podľa podmienok výrobcu. 
3.) Po uplynutí záruky sa predávajúci zaväzuje poskytovať kupujúcemu za odplatu servis a opravy 
predmetu kúpy minimálne po dobu 10 rokov po odovzdaní stroja.  
 

VIII. Servisné podmienky a spôsob objednávania ND 
1.) Spôsob nahlásenia poruchy: telefonicky, e-mailom, sms, faxom, poštou: 
v termíne od 01.11. do 28.02. príslušného raka v prac. dňoch v čase 7.00 - 15.30 hod.  
v termíne od 01.03. do 31.10. príslušného roka v prac. dňoch v čase 7.00 - 18.00 hod.  

               v sobotu         7.00 - 18.00 hod.    
                             v nedeľu a sviatok    8.00 - 15.00 hod.  
Rožňava servis a sklad ND: AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01  Rožňava:  
sklad 0905497403, dispečing 0905497406, 058/7880825, rv.servis@agrotradegroup.sk 
Rišňovce servis a sklad ND: AGROTRADE GROUP spol. s r.o: areál PD Rišňovce, 951 21  Rišňovce:  
sklad 0905497033, dispečing: 0905497425, tel: 037/7828278-9, e-mail: d.herudova@agrotradegroup.sk, 
p.slamena@agrotradegroup.sk, r.servis@agrotradegroup.sk 
Malý Čepčín servis a sklad ND: AGROTRADE GROUP spol. s r.o., stredisko Malý Čepčín 034 45  Malý 
Čepčín:  (len v pracovnom čase, mimo pracovné hodiny prevezme požiadavku dispečing strediska 
Rišňovce): mobil: 0905497298, dispečing: 0905497425, e-mail: mc.servis@agrotradegroup.sk 
Modrý Kameň servis a sklad ND: AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Jarmočná 73, 922 01 Modrý Kameň:   
mobil: 0905920940, 0905497870, e-mail: s.rubint@agrotradegroup.sk  
Na požiadanie predávajúceho je kupujúci povinný potvrdiť telefonické oznámenie poruchy písomne  
stručným popisom poruchy. 
2.) Na záručný a pozáručný servis nastúpi servisný technik do 24 hodín od nahlásenia poruchy.   
3.) Na servisné zásahy vykonávané u zákazníka je zákazník povinný zabezpečiť také podmienky, ktoré 
zodpovedajú platným hygienickým a bezpečnostným predpisom v SR. V opačnom prípade servisný 
technik môže odmietnuť vykonanie servisného zásahu. 
4.) Spôsob objednávania náhradných dielov písomnou objednávkou doporučenou poštou, e-mailom, ktorá 
je záväzná na kontaktných údajoch uvedených v čl. VIII. bode 1. 
Telefonické objednávky nebudú akceptované!  
Na objednané ND Vám bude zaslaná faktúra s uvedením výšky, spôsobu a termínu platby 
Miesto dodania ND sú sklady Rožňava, Rišňovce, Malý Čepčín, Modrý Kameň. 
V prípade výslovnej požiadavky zákazníka uvedenej na objednávke zabezpečíme dopravu ND k 
zákazníkovi formou doručovateľskej služby (kuriér) alebo poštou. V ojedinelých prípadoch možnosť 
zabezpečenia dopravy ND k zákazníkovi za úplatu našou dopravou. 
5.) Pravidelné servisné prehliadky je potrebné nášmu servisnému stredisku avizovať najneskôr 3 dni pred 
predpokladaným termínom jeho vykonania. 
6.) Predávajúci môže odmietnuť vykonanie záručného a pozáručného servisu v prípade, že eviduje 
pohľadávky po lehote splatnosti voči kupujúcemu. 
 

IX. Odstúpenie od zmluvy 
1.) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch podstatného porušenia zmluvných 
povinností kupujúcim. 
2.) Za podstatné porušenia zmluvných povinností kupujúcim sa považuje: 
 - porušenie povinností vyplývajúcich z čl. IV. 
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3.) Odstúpenie od zmluvy nastáva doručením písomného oznámenia predávajúcim kupujúcemu. 
Doručením oznámenia účinky tejto zmluvy zanikajú. V takom prípade je kupujúci povinný vrátiť predmet 
zmluvy bez zbytočného odkladu predávajúcemu podľa jeho pokynov. Všetky dosiaľ uhradené splátky sa 
považujú za nájomné. 
4.) Kupujúci nesmie predmet zmluvy previesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu pred splnením 
záväzkov vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy a ručí predmetom kúpy za splnenie záväzkov. Zmluva o 
prevode predmetu zmluvy na inú fyzickú alebo právnickú osobu bez súhlasu predávajúceho pred splnením 
záväzkov z tejto kúpnej zmluvy je právne neúčinná. 
5.) Okrem prípadu v bode 1. tohto článku možno túto zmluvu zmeniť alebo zrušiť iba obojstranným 
písomným prejavom zmluvných strán. 
 

X. Osobitné ustanovenia 
1.) Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a súvisiacich právnych predpisov. 
2.) Pri odovzdávaní stroja bude kupujúcemu odovzdaný Odovzdávací a preberací protokol stroja. 
3.) Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods.1 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 o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa 
budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym 
rozhodcovským súdom zriadenom Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, 
Záhradnícka 21, 811 07  Bratislava - Staré Mesto, IČO: 31826253, a to za podmienok a podľa pravidiel 
vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho 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 a 
vykonateľné. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ust. § 22a zákona č. 244/2002 Z. z.  o 
rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov môže Arbitrážny súd na návrh účastníka 
rozhodcovského konania nariadiť predbežné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého účastníka 
rozhodcovského konania. 
4.) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
5.) Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch,z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 1 originály. 
6.) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, tejto porozumeli, je vyjadrením ich slobodnej 
a vážnej vôle, jej obsah je zrozumiteľný a určitý, a na znak súhlasu s jej obsahom ju obe zmluvné strany 
podpísali. 
 

V Rožňave, dňa 8.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................  .................................................... 
                 predávajúci            kupujúci 
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TELESKOPICKÝ NAKLADAČ JCB 542-70 AGRI 

 
Technický popis stroja:  
Motor:  JCB DieselMax 4,8 l, nominálny výkon 109 HP (81 kW), krútiaci moment 516 Nm pri 
1500 ot/min. Emisná norma Stage V, úprava výfukových plynov s SCR za pomoci AdBlue, s 
DOC katalyzátorom a DPF filtrom pevných častíc, variabilné otáčky ventilátora,  turbo. 
Prevodovka: JCB Powershift 4-stupňová s hydrodynamickým meničom uzamykateľným na 4 
prev. stupni, s radením pod zaťažením, radenie na džojstiku, 4 stupne dopredu, 4 stupne dozadu, 
prepravná rýchlosť 40 km/h, trvalý pohon všetkých kolies, elektrické rozpojenie náhonu zadnej 
nápravy, zapínateľná funkcia  odpájania prevodovky pomocou brzdového pedálu 
Predná a zadná náprava: JCB riaditeľné nápravy s planétovými prevodmi v nábojoch. 
Prevádzková brzda:  hydr. aktivované vysoko výkonne, aut. nastaviteľné, brzdy v olejovom 
kúpeli s vysokým zdvihom na prednej náprave 
Parkovacia brzda: Ručne ovládaná SAHR brzda na výstupe z prevodovky. 
Výložník a záves adaptérov: Vyrobené z ocele s vysokou pevnosťou v ťahu, segmenty 
výložníka s prekrytím až 1,0 m. Hydraulické hadice a vedenia chránené vo vnútri výložníka. 
Samonivelačný záves Q-Fit s mechanickým zaisťovaním náradia. 
Riadenie: Hydrostatický posilňovač riadenia so spojovacími tyčami na oboch nápravách. Tri 
voliteľné systémy riadenia: predná náprava, predná aj zadná protichodne a krabí chod. 
Kabína Deluxe Séria III: Tichá, bezpečná a komfortná kabína splňujúca normy ROPS ISO 3471 
a FOPS ISO 3449. Panoramatický výhľad. Tónované sklá zo všetkých strán, slnečná clona. 
Ostrekovače, stierače, kúrenie, ofukovanie skiel, manuálna klíma. Otvárateľné zadné okno. 
Varovný audio-vizuálny výstražný systém teploty chlad. kvapaliny, vody v palive, tlaku 
mot.oleja, zaneseného vzduchového filtra, dobíjania batérie, teploty a tlaku oleja v prevodovke. 
Počítadlo prevádzkových hodín a ukazovateľ rýchlosti na ceste. Teplota motora, palivomer 
a hodiny. Nastaviteľný stĺpik riadenia s pákou radenia pod zaťažením a prepínačom jazdy 
dopredu/dozadu. Plynový a brzdový pedál na podlahe. Nastaviteľné, pohodlné, odpružené 
sedadlo. Automatický audio-vizuálny varovný systém ukazovateľa preťaženia ramena v úrovni 
očí prijímajúci signál zo senzora odľahčenia zadnej nápravy.  
  



 6

Hydraulika: Smart (šikovná) hydraulika s nasledovnými výhodami : 
1. regeneračná s využitím gravitačnej sily pre spúšťanie a zasúvanie ramena (rýchlejšie cykly) 
2. odtlakovanie externého okruhu pri chode motora (úspora času pri výmene náradia) 
3. tlmiaci systém dorazu hydraulického valca pri zdvihu ramena a zasunutí výložníka 
4. automatické vyklepávanie lopaty (úplné vysýpanie nákladu, využitie celého objemu lopaty) 
Variabilné hydr. čerpadlo 140 l/min, max. pracovný tlak hydrauliky 260 bar 
Ovládanie hydrauliky : Jednopákový servo-džojstik umožňujúci proporcionálne ovládanie 
zdvíhania a spúšťania ramena, vysúvania a zasúvania výložníka, vyklápania a naklápania lyžice, 
ovládania vonkajšieho okruhu (aj konštantný prietok) s lakťovou opierkou 
 
Technické údaje a rozmery: 
 
Max. nosnosť: 4 200 kg 

Max. nosnosť pri plnom zdvihu  a vysunutí: 2 750 kg 

Max. nosnosť pri plnom vysunutí vpred: 1 675 kg 

Max. výška zdvihu: 7 m 

Max. vodorovný dosah: 3,73 m   

A- Celková výška 2,49 m 

B- Celková šírka 2,34 m 

C- Šírka kabíny 0,97 m        

D-Rozchod kolies 1,81 m 

E-Rázvor náprav 2,75 m 

H-Svetlosť 0,40 m 

Hmotnosť 8 520 kg 
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Výbava ponúkaného stroja:  
5AXH - JCB 542-70 AGRI 
500A513 - Pneumatiky Michelin BibLoad 460/70 R24 
500B885 - Džojstikové ovládanie, 1 externý okruh na konci ramena 
500C402 - Nová kabína SERIES III s panoramatickým sklom a sklopným stĺpikom volantu 
500D266 - Vzduchom odpružená sedačka s integrovaným džojstikom 
500E603 - Upínač náradia Q-fit 
500FC39 - Návod a popisy v slovenskom jazyku 
500G533 - LED pracovné svetlá 
500H574 - Zakrytovanie podvozku stroja 
500H764 - Sada na zmedzenie vnikania materiálu medzi rameno a výložník 
500H862 - LSD diferenciál v prednej náprave 
500H931 - Náhon pre kompresor vzduchový bŕzd 
500J703 - Hydraulické zaisťovanie náradia 
500K100 - Mazací lis (dekalamitka) + náplň 
500K213 - Sada na mazanie ťažko prístupných miest 
500K612 - Klimatizácia manuálna 
500S105 - SRS systém pruženia ramena 
LLEXT60 - Telematický systém JCB LIVELINK 
Cena bez DPH spolu 103 900,- € 
Cena pre AGROPODNIK Slamoz Zemplínska Teplica   89 000,- € 
Náradie:  
Lopata 2,50 m3 na sypké hmoty JCB  980/A9937     2.630,- € 
Priemyselné vidly na JCB 1200 mm        830,- € 
Rám pre priemyselné vidly        1.140,- € 
Vidly na hnoj s pridržiavačom JCB-T1-VP1-000-9     3.390,- €  
Cena spolu:    96.990,- €  
 
Cena platí do 31.12.2021 
 
Táto cena platí na 1 ks objednaný stroj. 
Objednávka: 2020/029 
Skladom: Rožňava 
 
CENA VRÁTANE DODANIA KU KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVI, ZAŠKOLENIA 
OBSLUHY V DĹŽKE 2,5 HODINY. ŠTANDARDNÁ ZÁRUKA POSKYTOVANÁ 
FABRIKOU 12 MESIACOV. 
 
Ďalšie náradia: 
Individuálna ponuka podľa potrieb zákazníka, výber z JCB attachments katalógu alebo náradie 
od iných výrobcov, ktoré môžete odkonzultovať s vaším obchodným zástupcom AT. 
 
Návod na obsluhu: 1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku. Návod na obsluhu bude dodaný 
kupujúcemu pri podpise KZ, najneskoršie však mesiac pred dodaním stroja, aby sa mohla 
obsluha oboznámiť s ovládaním a funkciami stroja pred jeho odovzdaním. 
 
 


