
KÚPNA ZMLUVA č. 0080404103
(uzal\orená podl'a uý, is 409 a nasl. z,č. 5l3i l99l Zb. obchodný zákonDík v zneni neskoršich predpisov)

tneC]Zi:

l. Obclroclné nreno: Čebík, spol.s r.o.,so sidlom:Sloyenského raja 43,052 01 Spišské
Tomášovc€

zapísaná v obchodnom registri okresného súdrr Košice, odd.Sro, vl.č. l2354/v
Zastúpená: Ing.JozefCebik
tčo: 36 205 478
DlČ: 202003,1588
IčDPH: §K202003,1588
Bankové spoienie: 052205152ó/0900
(ďalej ako .,predávai úci")

a

2. obchodné meno: S Slovensko, spol. s r.o. so srd]om Šo]tésorej 12. 8t l 08 Bratislava
zapisaná v Obchodnom registri Okesného súdu Bratislava l. Odd. Sro, Vložka : 24134/B
Zastúpená: Ing. Alešom Cejpkom na základe splnomocnenia od konatefov
spoločnosti Ing. Zdeň]€ Mťňu a Mag. Andreasa Kleinhansla
Ičo: 35 812 419
IčDPH: sK 20202835l8
Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa,a.s, Bratislava. č. ú:017626108710900
(ďalej ako,,kupuj úci")

^

3. obchodné meno: Me§tské lesy a majetky, spol, s r,o, so sídlom ul,sNP 34,053 6l
Spišské vlachy
Zapísané v obchodnom registri okresného súdu Košice l.odd,:Sro..Vložka ó.:114o1N
Konajúca: Mgr. Lrtdislav Sterbinský - konatel'
Ičo: 36571(127
IČ DPH sK 202t769288
Bankové spojenie: 052243112210900

(ďalej ako .,následný odberatel' tovaru")

článok I.
Predmet kúpy

1. Na základe tejto kúpnei zmluvy a za podmienok v nej uvedených sa predávajúci zaváZuje
dodať kupLrjúcernu nižšie uvedené hnutefné veci (ďalej aj ,.tovar") a previesť na
kupujúceho vlastnícke práVo k 1ýmto veciam a kupujúci sa zaváZuje zaplatit' kúpnu cenu
podl'a čl. II. teito Zmluvy:

Traktor ZEToR 7341 super Agro ,l0
v.č.stroja: N73,11068l6E v.č.motora:7303-012178-01|-054
rokvýroby:2004



Uče]om tejto zmluvy je následný prevod vlastníckeho práva k tovaru z kupujúceho |a
následného odbelateLa tovan] a to 11a Základe samostatnej zmluvy uzatvoťene.j medzi
kupujúcinr a rrásledným odbelatelon] tovařu (ďalej aj ,.následný odberatef").

vlastnícke právo k tovaru nadobťtda kLrpujúci okarr-riliom prevzatia veci kupujúcim. jeho
splnomocneným Záslllpcom a]ebo následným odberatel'oíl tovaru. Zn]luvné §iran} s3
dohodli, že ak tovar prevezne následný odbe.ate]' predmetu, prechádza nebezpečenstvo
škody na tovare priamo na následnél,to odberatela predmetu.

Čbnok II.
Kúpna cena, jej výška a §platnost'

1. Kupujúci sa zavázuje Zaplatiť pťedávajúcemu dol'odnutú kúpnu cenu vo výške:

2.

1.

2.

5.

Sk
Sk
Sk
Sk

cena bez DPH
DPH vo výške
Kúpna cena - celkom
Slovol,tr

908 700.-
172 653,^

1 081 353,_
Jedenmilióno§emde§iatjedentisíc

Kúpna cena .je splatná dňom zaplatenia min]oriadnej (pruej) splátky kúpnej cen) a
poplatku za uzatvorenie kúpnej zmluvy - splátkový pťedaj následným odberatel'om tovaru
podl'a kúpnej zm]uvy splátkový predaj č.0080404103 zo dňa 14.10.2004
uzatvorenej nTedzi kupujúcim a následným odberatefon tovaru.

Kúpna cena bude Zaplatená kupujúcim na základe 1'aktílly vystavenej predávajúcim.
v celosti, na účet predávajílceho uvedený v Záh]avi tejto zmluvy, Kupujťlci sa nedostane
do omeškania so Zaplatením kúpnej ceny pred Zaplatením mimoriadnej (prvej) splátky
kúpnej ceny a poplatku za uzatvorenie kúpnej zmluvy splátkorli predaj podl'a bodu 2.
tohto článku, bez ohl'adu na dátum splatnosti uvedený vo faktúre predávajúceho.

Ak následný odbeťateť Zaplatí mimoriadnu splátku kúpnej ceny (pNíl splátku) prianlo
predálajúcemu, bude sa táto platba považovat'Za Zaplateiie časti kúpnej ceny podla tohto
článku kupujúcim. V takomto pripade.je predávajírci povinný bezodkladne pisoline
oznámiť túto skutočnosť kupujítcemu a zároveň je poviruý vystaviť kupujúcemu danový
doklad, deň sp]at,rosti musi byť totožný s dňo]I uskutočnenia Zdanitelného plnenia; s

buto sumou bude ároveň Započítaný Závázok kupu!úceho zaplatit' predávaj úcenru kitpt]u
ce[u, tj, kupujúcije povinný doplatiť lozdiel medzi dohodnutou kúpnou ceDou a platbou
zaplatenou následným odberatelom,

Ak predávaiírci prijme platbu od n/rsledného odberatel'a pred podpisaním kúprrej zmlLrvy -
splátkol.ý predaj medzi ktrpujúcim a následnýnl odbelateLonr a pred podpísaním tejto
zmluvy. považr"rje sa táto platba dňom podpisania kítpnej zrrluvy splátkový predaj
medzi kupujúcinr a následným odbeťatelom a dňom podpisania tejto Zmluvy za platbu
poskytnutú kupujúcim predávajúcemu a bude Zúčtovaná podl'a predchádzajúceho botlu,
Ak táto zmluva a kúpna zrnluva - splátkoqÝ predaj rrredzi kupujúcim a násLednýrn
odberatel'om nie.ie podpísaná \,ten istý deň, nastávajú účinky podl'a bodu 4 podpísaním
poslednej zo zmlúv,



I

6. Akékol'vek platby prijaté predál,ajúcim od rrásledného odberatel'a po podpísani teito
zmluvJ- sa považujťt za úhlady. ktoÉ následný odbelatel' vykonal v mene kupujúceho a na
jeho ťlčet. NásledĎý odberatel je porinný o teito skutočnosti bezodkiadne pisomne
informovať kupuj úceho.

7. V prípade Zúčlovania platby následného odberatel'a podl'a bodov 4 a 5 .je predávajúci
povinný vystavit' následnému odberatefovi daňoli, dobr.opis, Zároveň sa ruší akékol'vek
prípadné dojednanie predávajúceho a následného odbelatel'a. ktoré je v rozpore s r,aššie
uvedenými ustanoveúiani, najmá zaniká prípadriá kúpna zmluva medzi predávaiúcim a
následným odberatelom lovanr.

3.

2..

5.

Článok IIL
čas a miesto odovzdania toyařu

Predávajúci je povinný dodat'tovar špecifikovaný v článku l, bod l tejto zmluvy do
1.11,2001. Ak je pledávajúci v omeškani s dodanim tovaru, je kupujúci oprávnený žiadať
od predávajúceho zaplatenie Zmluvnej pokuty vo qiške 0.1 % z kúpnej ceny bez DPH. Za
každý deň omeškania s dodaním tovaru, Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté
právo kupujúceho požadovať od predávajúceho náhradtr škody spósobenei omeškaninl
predávajúceho, pričom kupujúcije oprávrrený domáhať sa aj náhrady škody plesah{úcej
dohodnutu zmluvnú pokutu,

Tovar je povinný prevziať kuptťúci. jeho splnonocnený zastupca alebo následný
odberateL tovaru najneskór do 3 dni odo dňa určeného podl'a bodu 1 tohto článku v mieste
podfa článku lV. tejto Zmluly. Následný odberatel' tovaru je oplávnený prevziat' tovar a
predávajťlcije oprávnený odovzdať tovar následnému odberatelovi tovaru 1en r.tedy, ak sa
následný odberatel' preukriže splrromocnenim od kupujúceho. splnomocnenie móže byť
obsiahnuté v kúpnej znrluve uzatvorenej nedzi kupujúcim a následným odberate1'on,l
tovaru.

Zn, uvné strany sa dohodli. že miestom odovzdada a prevzatia tovaru je:

prevádzka dodávatel'a

o odovzdaní tovaru je predávaiťlci povinrrli spisat' protokol, v ktorom budú uvedené
rrajná identifikačné údaje osoby. ktorá tovar odovzdala, osoby, ktorá toval prevzala a
presný opis odovzdávaného tovaru, Tovat nusí byť iderrtifikovaný [ajmá uvedeníň
\iýlrobného čísla. Iesp. iného obdobného identifikačného znaku. Rovnopis protokolu je
predávaj ťlci povinnÝ bezodkladne doručit' kupuj úcemu.

Kupujúci, jeho splnomocncný Zástupca alebo následný odbelatel' tovaru je opmlnenj
odopriet' prevzatie tovalu, ak má tovar vady, V takomto prípade neprechádza na
kupujúcelro alebo následného odberate]'a tovaŤu nebezpečenstvo škody na veci,



V
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Článok Iv.
záruka za akost'

PťedávajťLci týmto preberá voči kupuiťlcenu a následnému odberatefovi tovaru ZáváZok
v Zmysle st. i§ 429 Z,č. 513/1991 Zb, Obchodný Zákofulík v Znení neskorších predpi§ov, že
predáVaný pledmet bude mať po dobu tajmenej 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia
vlastnictva kupujúcim zachované obvyklé vlastnosti pre tento druh tovaru a vlastnosti inak
kupujúcim vymienené a brrde spósobilý na použitie, ku ktorénu je tento druh tovaru
vyrobený.

Čhnok V.
ĎaBie dojednania

Predávajúci je povinný s dodaním tovaŤu odovzdať kuprúílcemu doklady. ktoré sú
potrebné na uživanie tovaru a to naimá:

a) návod na obsluhu
b) katalóg k Ďáhradným dielom
c) ostatné dok]ady qikajúce sa užívania pledmetu kírpy

Predávajúci Zodpovedá Za vady tovaru v zmysle prislušr'ých zákonných ustanovení.
Predávajúci vyl'lasuje, že za vady tovaŤu zodpovedá aj voči následnému odberatel'ovj
tovaru, Na uplatnenie vád tovaru je oprávnený kupujúci aj následný odberatel' tovaru.
Následí}' odberatel' tovaru je na uplatnenie vád tovaru oprávnený spósobom a v rozsahu
ako je na tieto úkony splnomocnený \, zm]uve uvedenej v článku l. bod 2 tejto zmluvy. Ak
následný odberateť tovaru neuplatní vady tovaru u predávajúceho riadne a včas, znáša ich
sám, a to vrátane ake|kolvek škody, ktorá mu v dósledku vád tovaru vznikne,

Ak následný odbelatel' nezaplati kupujúcenru minoriadnu (prvú) splátku kúpne; ceny a
poplatok Za Llzatvorenie kúprrej zmluvy - splátko\ii predaj podfa kírprrej znrlrrvy -
splátkový predaj č.008040,t103 zo dňa 21.10.200,1 uzatvorenej medzi kupujúcitn a
nás]edným odberatel'om tovaru do lilbiodo dlia podpísania kúpnej Zmluvy splátkový
predaj, kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy, Predávajírci je povinný
vr,átiť kupuiúcemtr \,šetky a akékol'vek plnenia. ktoré od neho obdržal z titulu tejto
zmluvy. Predávajúci nie je opťávnený uplatňovať voči kupujúcemu akékol'vek sankcie,
pripadne táhradu škody z dór,,odu odstúpenia od zmluvy.

2.

],

1,

článok vI.
záverečné u§tanovenia

1. Táto zmluva sa riadi právon Sloven§kej republiky,

2. Zm]uvné strany sa dohodli. že všetky spory, ktoré vzniknú v silvislosti s touto zmluvou
Wátane sporov ojej platnost', rli,klad alebo zrušenie budú riešené pred miestne
p slušným súdom kuprúilceho,



/ 5.

4.

6,

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými úěa§tníkmi, Táto zmluva

nrá.,t,iau i,einnort dňom uzatvorenii kúpnej zmluvy o splátkovom pledaji medzi

kupujúcim a následným odb€IateLom tovafi] ,

Túto zmluvu je možné zmeniť a dopiňať iba na základe pí§omného dodatku schváleného

a podpí§aného \ šetkými 7mluvnými stranami,

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktoťých každá zo

strán obdrží.jeden rovnopis.

Zmluvné §trany sa v zmy§Ie u§t, § 262 ods, 1 z,č, 513t199l zb, obchodný zákonník

" "i""J "".t".ir"r, 
predpisov dohodli, že zfiluýný vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy, aj

potiai n"spuaa poO vzťahy uvedené v § 261 cit, zákona, sa spfavuje týmto zákonom,

7. Zm|uyné strany zhodne vyhlasujú, že sú spósobiJé na tento priivny úkon, úmyselne..n"."i"oridruhústranudoomylu,zeu.tunon"n'ate]toZmluvyobsahujúichslobodnú'

"áz"",- ".""..i,a,.,l 
vól,u, ktoru prejavili bez tie§ne alebo nápadne nevýhodných

podmienok.

8.Zmluvnéstranyzhodnevyhlasujú,že§izmluvupozomeprečítali,jejobsahupolozumeli
a na znak súhlásu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú,

v ..ií_,..:]:::-::_,..:..§,r,, , dna .,!],..1:-,.9s- t v .:1..1]:,::),..Y:,:.],..,..., dna .1].,1_"-:l J., t

predávajúci

v ..§j.,.l|:}f l.,,,Y. j,i.,., ana 7\ Ll: l,\

§í"lfr;#.s'
Éo, 36 57,62í

Ing. Aleš Cejpek
riadjlei

'dberatel' 
tovaru

1

5


