Kúpna zmluva
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Predávajúci:

KOHl-MONT, s.r.o.
so sídlom: Sudomerická 2, 909 01 Skalica
Zastúpená: Pavol Špetta - konateľ
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri u Okresného
súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 146101T

IČO: 36258474
IČ DPH: SK2021788901

Kupujúci:

Mesto Sládkovičovo
so sídlom: Fučíkova ul.

IČO: 00306177
Č.

329, 92521 Sládkovičovo

sa dnešného dňa dohodli na nasledujúcich podmienkach tejto kúpnej zmluvy.

1. Predmet zmluvy:
Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho
veci, a to k stroju Odpadový lis MacFab 75 s dvojitou komorou (ďalej len stroj).

k hnutel'nej

2. Kúpna cena:
Kúpna cena stroja bola dohodnutá na sumu 9.083,33 EUR bez DPH.
V cene stroja je zahrnutá doprava, inštalácia a zaškolenie.
Predávajúci na svoje náklady zabezpečí zloženie stroja z dopravného prostriedku a nasťahovanie do
prevádzkových priestorov kupujúceho.

3. Platobné podmienky:
Kúpnu cenu vo výške 9.083,33 EUR bez DPH (10.900 EUR s DPH) uhradí kupujúci
faktúrou so splatnosťou 10 dní po inštalácii, resp. prevzatí stroja.

predávajúcemu

4. Dodacia lehota:
Za predpokladu podpisu kúpnej zmluvy a splnenia platobných podmienok bod 3.) kupujúcim je termín
dodania stroja cca 2-3 týždne od podpisu zmluvy.

5. Technické podmienky:
a) Inštaláciou sa rozumie zostavenie stroja, jeho vyváženie a zapojenie do kupujúcim pripravenej
elektrickej inštalácie a jeho predvedenie.
Zaučením obsluhy sa rozumie zoznámenie obsluhy s bezpečnosťou práce na stroji a jej zoznámenie s
funkciami stroja. Ďalej je v rámci zaučenia obsluhy stroj zriadený na požadovaný druh práce a na
tomto druhu práce predvedený. Do ukončenia inštalácie predávajúcim nesmie byť predmet kúpnej
zmluvy využívaný kupujúcim.
b) Na stroj je predávajúcim poskytovaná záruka 12 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál dodávaný v rámci stroja, ako sú remene, poistky, krycie
plechy, rezné lišty a orezové nože a diely podobného charakteru. Záruka sa nevzťahuje na vady
vzniknuté nesprávnym použitím výrobku, ktoré sú v rozpore s dodávanou technickou dokumentáciu a
návodom na použitie.
Nárok na náhradu chýbajúceho príslušenstva, náhradných dielov a na odstránenie nedostatkov v
rámci vyššie uvedenej záruky vzniká len vtedy, pokiaľ bol predmet kúpnej zmluvy vybalený z obalu v
prítomnosti pracovníka predávajúceho alebo ním poverenej osoby a stroj bol touto osobou uvedený
do prevádzky.
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c) Na stroj je poskytovaný záručný a pozáručný servis vykonávaný firmou KOHl-MONT, s.r.o. Skalica
na základe cenníka servisných opráv, a tiež je zabezpečená dodávka náhradných dielov priamo zo
skladu firmy predávajúceho alebo priamo od výrobcu stroja v lehote cca. 2 týždne.
d) So strojom bude dodaná sprievodná technická dokumentácia:
ca) Návod na obsluhu a zriadenie v slovenčine
cb) Schéma elektrickej inštalácie
e) Kupujúci na svoje náklady zaistí prívod trojfázového elektrického prúdu 400V/50 Hz na miesto
inštalácie stroja vrátane príslušného ističa. Stroj je vybavený 5 kolíkovou 32A zástrčkou. Nutný
inštalovaný príkon je minimálne 5,5 kW. Elektrická inštalácia musí odpovedať platným zákonom a
ostatným predpisom.
f) Kupujúci na svoje náklady umožní vol'ný priechod a prejazd na miesto inštalácie.
g) Kupujúci zaistí na svoje náklady odpovedajúcu nosnosť podlahy pre inštaláciu stroja.

6. Miesto plnenia kúpnej zmluvy:
Mesto Sládkovičovo, Fučíkova ul.

Č.

329, 92521 Sládkovičovo

7. Lehoty:
Zjavné vady v kvalite alebo množstve je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po
prevzatí dodávky u prepravcu uvedením rozsahu vád vrátane prípadného poškodenia obalov na
dodací list, prípadne iný doklad o predaní tovaru prepravcom. Následná reklamácia u predávajúceho
potom musí byť uskutočnená do troch dní s priložením kópie tohto dodacieho listu, prípadne iného
dokladu o predaní tovaru.
Na skryté vady sa vzťahuje záruka podl'a bodu 5b. Skryté vady musí kupujúci uplatniť spravidla do 5
pracovných dní od ich zistenia.
Reklamácia sa uplatňuje písomne.
V prípade, že sa inštalácia stroja oneskorí o viac než tridsať dní od dátumu dodania, bez zavinenia
predávajúceho, končí záručná doba najneskôr dvadsaťštyri mesiacov od dátumu prevzatia stroja
k preprave od predávajúceho. Pokial' nebude stroj inštalovaný v lehote tridsiatich kalendárnych dní od
dátumu prevzatia k preprave bez zavinenia predávajúceho, potom je po uplynutí tejto lehoty
predávajúcim i kupujúcim považovaný stroj za riadne nainštalovaný a prevzatý.
V prípade, že predávajúci nenaištaluje stroj najneskôr v lehote do tridsať dní od dátumu jeho dodania
(vykládky v mieste dodania) bez zavinenia kupujúceho, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 25 % ceny tovaru bez DPH.

8. Vlastníctvo k predmetu zmluvy:
Vlastnícke právo k stroju prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom dodania stroja
kupujúcemu v dohodnutom mieste dodania.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom vyloženia a uloženia na
miesto dodávky stroja predávajúcim.
Predávajúci sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na
kupujúceho bude tovar plne majetkom predávajúceho a nebudú sa na tovar viazať žiadne práva
tretích osôb.

9. Odstúpenie od zmluvy a náhrada škôd:
V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán sa táto strana zaväzuje
nahradiť strane druhej jej náklady vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou.
Okrem toho sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 25% ceny tovaru bez DPH pre prípad neodobratia
tovaru zo strany kupujúceho bez právneho dôvodu alebo pri odstúpení predávajúceho od zmluvy. Na
úhradu tejto zmluvnej pokuty môže byť predávajúcim použitá záloha už zaplatená kupujúcim.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škody a vady v súlade s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
So strojom môže byť manipulované a musí byť v prevádzke podl'a pokynov uvedených v návode na
obsluhu, ktorý tvorí neoddelitel'nú súčasť dodávky podl'a tejto zmluvy. Dodávatel' neručí za akékol'vek

-3-

---

_

..

_---

-

.

závady na stroji a akékoľvek škody vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s manipuláciu a prevádzkou
stroja, pokiaľ so strojom nebolo zaobchádza né v súlade s predaným návodom na obsluhu.

10. Príslušnosť práva:
V bodoch tu výslovne neupravených sa zmluva riadi ustanoveniami
513/1991 Zb. a súvisiacimi predpismi Slovenskej republiky.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach
zmluvných strán obdrží po jednom.

obchodného

zákonníka

z nich každé má platnosť originálu a každá zo

Dátum vystavenia 01.06.2012
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