KÚPNA ZMLUVA
Zmluvné strany:
Obchodné meno: Obec Chmeľov
Sídlo: Chmeľov 89,08215
IČO: 00327115
DIČ:2021225492
Tel:0517481557
Zastúpená starostom obce: Milan Polča
(ďalej len ako ,,Kupujúci")

a
Obchodné meno: JS Agrotechnika - Slavko Jurko
Sídlo:
Medzany 156
Zastúpená:
Ing. Slavko Jurko
IČO:
40639606
DIČ:
1020008473
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom/Živnostenskom registri č. 707-22082
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Prešov
Číslo účtu: 1716983553/0200
(ďalej len ako „Predávajúci")

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako ,,Zmluva"):

Článok I
Úvodné ustanovenie
I.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy.
Traktor ArmaTrac 804LUX CRD s čelným nakladačom FL-3300, štiepkovač MURÉNA,
poľnohospodársky príves VHV40 1625
Článok II
Predmet zmluvy
II.1 Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu Traktor ArmaTrac 804LUX CRD s čelným
nakladačom FL-3300, štiepkovač MURÉNA, poľnohospodársky príves VHV40 1625
(bližšie definované v čl.1) za cenu uvedenú v cenovej ponuke zo dňa 22.01.2020 .
Kupujúci ho za túto cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
Článok III
Kúpna cena
III.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za:
Traktor ArmaTrac 804LUX CRD s čelným nakladačom FL-3300, štiepkovač MURÉNA,
poľnohospodársky príves VHV40 1625 za kúpnu cenu vo výške 66324€

Cena spolu bez DPH:
DPH 20%:
Cena spolu vrátane DPH:

55270-€
11054-€
66324-€

III.2 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške
uvedenej v
tomto článku III Zmluvy na účet predávajúceho po dodaní predmetu zmluvy.
III.3 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu po prevzatí predmetu kúpy na základe faktúry
vystavenej predávajúcim.. Prílohou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými
osobami oboch zmluvných strán.
III.4

Faktúry budú vykonané po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa jednotlivých odberov
v zmysle prílohy tejto zmluvy.

III.5 Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu.
III.6 Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
Článok IV
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
IV.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predmet zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu do 30
dní od doručenia správy o schválení verejného obstarávania zákazky.
IV.2 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho
na
kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III.1 tejto zmluvy.

Článok V
Vyhlásenie zmluvných strán
V.1. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne záložné práva ani iné právne
povinnosti, stav predmetu kúpy zodpovedá skutočnostiam zisteným pri ohliadke predmetu kúpy
a vyhlasuje, že mu nie sú známe skutočnosti, ktoré by bolo potrebné nad rámec zistený
ohliadkou oznámiť kupujúcemu.
V.2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a tento v celom rozsahu akceptuje.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
VI.1 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch obsahovo zhodných rovnopisoch.
VI.2 Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
VI.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak
súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.
VI.4 Kupujúci v zmysle § 7 ods. 1, 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov poskytnutých v tejto zmluve
na dobu neurčitú, podľa potrieb obecného úradu.
VI.5 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na

internetovej stránke objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.6 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží
poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.

V Chmeľove, dňa: 31.01.2020

................................................

................................................

Predávajúci

Kupujúci

