
Kúpna zmluva č. 020/14/04/KZH 
uzatvorená podľa paragrafu 409 a nasl.Zák.č.513/1991Zb. v platnom znení 

Predávajúci: Kupujúci: 

AGROMA-SERVIS s.r.o. alt.l. obchodné meno: MESTO SENEC 
Sätoplukova 39 sídlo: Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
Senec 903 01 
IČO:36772836.DPHSK2022373166 IČO: 00305065 IČ DPH:2020662237 

Odiel s.r.o. 
vložka číslo:45776/B konajúca: Ing. Karol Kvál-primátor 

(práv. osoba) 

I. Predmet kúpy 
l.Vležka za traktor 

II. Termín plnenia 
Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu tovar dodať a kupujúci sa ho zaväzuje prevziať 12 týždňov od záväznej objednávky. 

m. Cena 
1. Vlečka za traktor 1 250 -EUR+DPH 

Kúpna cena bude účtovaná na faktúre s DPH stanovenou 
všeobecne záväzným predpisom v čase odovzdania. 

2. Predávajúci je oprávnený jednostranne upraviť cenu v závislosti od zmien všeobecne záväzných cenových predpisov vplývajúcich na cenu 
(daňové, colné, iné poplatkové predpisy), ako aj v závislosti na zmene ceny u výrobcu a prípadných kurzových zmien. 

3. Zmluvné strany sa dohodli ,že kúpna cena je splatná, po prevzatí stroja na základe faktúry predávajúceho, ak kúpa nebude financovaná z úveru 
alebo prostredníctvom leasingovej zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci bude v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo 
výške 0,05 % za každý deň omeškania. 

IV. Odstúpenie od zmluvy 
1. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade zmeny ceny tovaru o viac ako 5 % z dohodnutej ceny tovaru celkom z dôvodu zmeny ceny 

u zahraničného výrobcu, zmien daňových, colných a iných poplatných povinností, prípadne kurzových zmien, 

2. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak kupujúci je v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 14 dní odo dňa výzvy k prevzatiu. 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1. tohto Článku sa predávajúci zaväzuje vrátiť zálohu v plnej výške bez zbytofiného odkladu po 
písomnom oznámení o odstúpení, ak záloha bola vyplatená. 

4. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho podľa ods. 2. tohto článku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške poskytnutej zálohy alebo vo výške 20 % dohodnutej kúpnej ceny tovaru. Týmto nieje dotknutý nárok predávajúceho na náhradu 

V. Miesto plnenia 

Miestom plnenia je sídlo predávajúceho alebo ním stanovený dodací sklad, ak sa účastníci nedohodnú inak. 

VI. Výhrada prechodu vlastníctva a nebezpečenstvo Škody na tovare 
Predmet kúpy zostáva až do vyplatenia celku kúpnej ceny vo vlastníctve predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho 
prevzatím tovaru. 

VII. Osobitné dojednania 
1. Účastníci sa dohodli, že predávajúci zabezpečí kupujúcemu záručný a pozáručný servis. 
2. Predávajúci vykoná preškolenie obsluhy, údržby a bezpečnosti práce príslušných pracovníkov kupujúceho. 

VIII. Záruka na akosť 6 mesiacov. 

VIII. Záverečné ustanovenia 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnenína webovej stránke kupujúceho. 
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V Senci:3.6 2014 

3.7.2014 podpísané 
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