
 
Kúpna zmluva č. 77/2017 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov,  
medzi: 

 

1. 

Zmluvné strany 

 

Predávajúci: 
Názov:   Ag – pulz, s.r.o. 

Sídlo:   Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš 

IČO:     36492191 

DIČ:   2021806402 

IČ DPH: SK2021806402 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.: 14795/P  

v mene spoločnosti konajú Ing. Peter Stankovič konateľ, Peter Dano konateľ 

bankové spojenie: SLSP a.s., IBAN: SK80 0900 0000 0005 0453 7370  

 (ďalej len „predávajúci“) 

 

a 
 

Kupujúci:  

Názov:  Spojená škola, OZ Školské hospodárstvo 

Sídlo:  Cemjata 3, 080 01 Prešov 

IČO:   42077168 
IC DPH:  nie sme platcom DPH 

Zapísaný v Obchodnom registri - nie 

bankové spojenie: Štátna pokladnica  

IBAN: 15 8180 0000 0070 0054 1706 

(ďalej len „kupujúci“) 

 
 

2. 

Predmet kúpnej zmluvy 

 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho predať a dodať a záväzok 
kupujúceho prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za: Mulčovač Maschio Margherita 380 

2. Mulčovač Maschio Margherita 380 sa pre účely tejto kúpnej zmluvy rozumie: stroj 

podľa cenovej ponuky, zo dňa 09.10.2017. 

 

3. 

Miesto plnenia  
 

1. Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania predmetu kúpnej zmluvy. 

2. Miestom dodania je zariadenie v mieste sídla predávajúceho.  

3. Plnenie zo strany predávajúceho bude vykonané najneskôr do 20. 12. 2017. 

 
 

4. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Kúpna cena je stanovená v súlade s cenovou ponukou predávajúceho zo dňa 09. 10. 

2017. Cena je maximálna, nemenná a záväzná počas celej platnosti zmluvy.. 
2. Kúpna cena je dohodnutá na sumu v celkovej výške 7.250,- € + 20% DPH, t. j. 

celkom 8700,- €, osemtisícsedemsto eur.   

3. Platba kúpnej ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku, 

najneskôr do 10. dní od dodania tovaru.  

4. Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až v momente uhradenia kúpnej ceny. 
5. Kúpna cena sa považuje za uhradenú momentom jej pripísania na účet 

predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  



 

5.  
Záruky 

 

1. Pre zmluvné strany  budú platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, 

ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.  

2. Predávajúci garantuje: 
- 12 mesačnú záručnú dobu od doby prevzatia do užívania danú výrobcom stroja 

bez ohľadu na počet motohodín stroja pri predpoklade, že bol dodržaný 

harmonogram pravidelnej údržby  a stroj bol používaný v súlade s návodom k 

obsluhe a poučeniami danými predávajúcim. 

3. Pri predávanom tovare, na ktorý predávajúci poskytuje záruku, kupujúci je povinný 

vady reklamovať do 3 dní od ich zistenia, najneskôr do konca záručnej lehoty.  
4. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje: 

- deň podpísania kúpnej zmluvy 

- druh dodaného tovaru, 

- dátum dodania tovaru, 

- opis vady tovaru a ako sa prejavuje, 
- voľbu nároku. 

5. V prípade, že kupujúci nedodrží tu uvedené minimálne náležitosti písomnej 

reklamácie, predávajúci sám určí voľbu kupujúceho nároku počas záručnej doby 

a vybaví reklamáciu tak, ako uzná za vhodné. 

6. Kupujúci sa zaväzuje používať iba originálne náhradné diely alebo náhradné diely 

schválené predávajúcim počas záručnej doby. 
 

 

 

6. 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 
1. V prípade omeškania predávajúceho so splnením záväzku podľa tejto zmluvy, zaplatí 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za predmet uvedený 

v objednávke za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry, je povinný zaplatiť 

predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý aj začatý 
deň omeškania. 

3. V prípade, že predávajúci nedodrží  parametre uvedené v cenovej ponuke, kupujúci 

predmet zmluvy neprevezme a od zmluvy odstúpi.  

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, napriek tomu, že predmet zmluvy mu bol 

dodaný v súlade s cenovou ponukou  alebo bezdôvodne  zmarí účel tejto zmluvy, je 

povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15% z celkovej kúpnej 
ceny, dohodnutej za predmet zmluvy, v čl. 4, ods. 2 tejto zmluvy. 

 

 

7. 

Zánik a vypovedanie zmluvy 
 

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená 

strana okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany 

náhradu škody, ktorá jej vinou  vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností je 

možné považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto  zmluvy, najmä 
však (nie však len) omeškanie kupujúceho s úhradou akejkoľvek časti kúpnej ceny, 

ako aj porušenia zmluvy špecifikované v čl. 6, ods. 3 tejto zmluvy. Úplná alebo 

čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci. 

3. Zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán. 

 
 

8. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 



1. Jednotlivé ustanovenia tejto kúpnej zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. 

rušené iba písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny 
týkajúce sa tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy. 

2. Prevod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na právnych nástupcov nie je 

obmedzený pokiaľ ide o prevod na strane predávajúceho a prichádza k nemu 

automaticky, pokiaľ ide o prevod na strane kupujúceho, na jeho platnosť je potrebný 
písomný súhlas predávajúceho. 

3. Pre doručovanie písomností podľa tejto zmluvy sa použijú ustanovenia o doručovaní, 

zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení účinnom v okamihu 

účinnosti tejto zmluvy, a to aj pokiaľ ide o náhradné doručovanie.  

4. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia prednostne 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto kúpnej 

zmluvy budú riešiť prednostne rokovaním o možnej dohode. 

6. Ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy celkom alebo z časti neplatným alebo 

nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a 
uplatniteľnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade neplatnosti alebo 

nezákonnosti alebo neuplatniteľnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú 

nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere 

zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. 

Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie tejto zmluvy. 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.  

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto kúpnu zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 
 

 

V ..........................  dňa 30. 10. 2017                        V Prešove, 30. 10. 2017                     

 

 
 

 

 

….......................................................                         ............................................ .............. 

                Predávajúci             Kupujúci 


