
adanie!A KÚPNA ZMLUVA č. 10000014437 

uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka medzi:  
1    

spoločnosť: AGROTEC Slovensko s.r.o.   

sídlo - ulica: Zlatomoravecká cesta 431   

mesto: Pohranice   

PSČ: 951 02   

zastúpená: p. Ivan Púček - vedúci predaja   

IČO: 31445942   
DIČ: 2020406289   

IČ DPH: SK2020406289   

bankové spojenie:  IBAN:  

číslo účtu:  SWIFT:  

Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 990 / N  

(ďalej len "predávajúci")   

 a   

spoločnosť: Záhradnícke a rekreačné služby   
sídlo - ulica: Švermova 45   

mesto: Banská Bystrica   

PSČ: 974 01   

zastúpená: PhDr. Ivan Šabo   

IČO: 00183075   
DIČ: 2020459221   

IČ DPH: SK2020459221   

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  IBAN: SK3675000000004017189020 

číslo účtu : 0 SWIFT:   
Obchodný register: Okresný úrad Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 601-8008 

(ďalej len "kupujúci") 
 

 
I.  

Predmet zmluvy. 

 
Predmetom tejto zmluvy je kúpa / predaj 1 ks vozidla IVECO: 

 
Typ : Daily 70C16  
Farba: biela  
Rok výroby: 2019 

 
Výbava vozidla: ako v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddelitelnú súčasť tejto zmluvy.  
(ďalej len "vozidlo") 

 
Predávajúci sa zaväzuje touto zmluvou dodať kupujúcemu predmet zmluvy a previesť na neho 

vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a prevziať dodaný predmet 

zmluvy do 7 dní od písomnej výzvy. 

 
Vozidlo tvoriace predmet zmluvy bude mať najazdených cca 1 000 km, vzhľadom na to, že sa prepravuje 

zo sídla výrobcu do miesta odovzdania resp. prevzatia po vlastnej osi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
strana 1 z 4 



luva s.1'! zadanie!A1  
II.  

0 Cena a spôsob jej úhrady. 

 

1. Cena je tvorená dohodou medzi zmluvnými stranami, v súlade so zákonom č. 18 / 1996 Z. z. o cenách 

a bola dohodnutá vo výške: 57 600,00 EUR za 1 kus bez DPH. Cena je vrátane dopravy, cla 0%, DPR 

0%.  
Konečná cena vrátane DPH je: 69 120,00 EUR.  
Slovom: šesťdesiatdeväťtisícstodvadsať euro za 1 kus s DPH. Cena je vrátane dopravy, cla 0%, DPR 

0%. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude hradená v mene EUR. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci akceptuje právo predávajúceho na úpravu dohodnutej kúpnej 

ceny v prípade zmien colných a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú vplyv na 

cenu vozidla, prípadne zavedením dovoznej prirážky. 

 

3. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu následovne: 

 

a) 0,00 EUR ako zálohovú platbu na účet predávajúceho do 

 

b) doplatok do dohodnutej ceny vozidla bez DPH, ako zálohovú platbu na účet predávajúceho 

najneskôr do 

 

c) zvyšok ceny vrátane DPH ako zálohovú platbu na účet predávajúceho najneskôr v deň prevzatia 

vozidla 

 

Konečná faktúra ( daňový doklad ) bude vystavená predávajúcim v deň odovzdania / prevzatia vozidla. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek časť kúpej ceny sa považuje za uhradenú, ak je najneskôr 

v deň jej splatnosti pripísaná na účet predávajúceho, resp. zložená v hotovosti do jeho pokladne. 

Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak dôjde k omeškaniu s úhradou zálohovej platby 

o dobu dlhšiu ako 14 dní. Rovnako tak je oprávnený v prípade, že bude kupujúci v omeškaní s 

prevzatím vozidla. 
 

 

III.  
Čas, miesto a spôsob plnenia. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že k prevzatiu / odovzdaniu vozidla tvoriaceho predmet zmluvy dôjde v 

Nitre v termíne do 31.12.2019. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neuhradenia ktorejkoľvek 

zálohovej faktúry podľa čl. II., odsek 3 v termíne jej splatnosti, sa táto lehota posúva minimálne o čas 

omeškania kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci berie na vedomie, že vyššie 

uvedený termín je priebežný a môže byť s ohľadom na kapacitné možnosti výrobcu zmenený. Táto 

zmena termínu musí byť bez zbytočného odkladu kupujúcemu oznámená, v prípade neoznámenia sa 

predávajúci dostáva do omeškania. Podmienkou odovzdania vozidla je zaplatenie kúpnej ceny. 
 
 

 

2. Odovzdanie, oboznámenie sa s technickým stavom vozidla, ako aj prípadnú skúšobnú jazdu 

zabezpečí zodpovedný pracovník predávajúceho. O prevzatí predmetu zmluvy sa spíše preberací 

protokol, podpísaný poverenými zástupcami oboch zmluvných strán. Prípadné nároky z vád čo do 

množstva, druhu, vyhotovenia alebo akosti je kupujúci povinný uplatniť najneskôr nasledujúci pracovný 

deň. 
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3. Pri odovzdaní vozidla je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu nasledovné doklady:  
0 1 / Servisná knižka  

2 / Návod na použitie  
3 / Faktúra s protokolom o prevzatí 

 

4. Najneskôr do 7 pracovných dní od úhrady celej kúpnej ceny v zmysle článku II. tejto zmluvy je 

predávajúci povinný odovzdať Osvedčenie o evidencii. 
 
 

 

IV.  
Práva a povinnosti zmluvných strán. 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje :  
a) uhradiť predávajúcemu dohodnutú cenu za podmienok uvedených v čl. II. tejto zmluvy 

 

b) prevziať na mieste a v čase dohodnutom v čl. III. tejto zmluvy alebo na základe písomnej 

výzvy predávajúceho, doručenej kupujúcemu, motorové vozidlo tvoriace predmet tejto 

zmluvy, ako aj súvisiace doklady 

 

c) v prípade omeškania pri úhrade dohodnutej kúpnej ceny uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z kúpnej ceny za každý začatý deň omeškania, o ktorý sa posúva termín odberu 

 

d) vlastnícke právo k vozidlu, ktoré tvorí predmet zmluvy prechádza na kupujúceho prevzatím 

vozidla 

 

e) v prípade omeškania s prevzatím vozidla uhradiť okrem zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z 

kúpnej ceny vozidla za každý začatý deň omeškania, predávajúcemu aj náklady, ktoré mu v 

tejto súvislosti vznikli 

 

f) nebezpečenstvo škody na vozidle tvoriaceho predmet tejto zmluvy prechádza na 

kupujúceho momentom jeho prevzatia 

 
g) v prípade, že k realizácii predmetu zmluvy nedôjde z dôvodov na strane kupujúceho (odstúpením 

od zmluvy predávajúcim podľa článku II. odst. 4), bez zavinenia predávajúceho, uhradiť v 

prospech predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny predmetu zmluvy. 

 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje : 

 

a) odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy tak, ako je to dohodnuté v čl. III. zmluvy 

 

b) v prípade, že nedôjde k odvzdaniu predmetu zmluvy v termíne stanovenom podľa čl. III. 

zmluvy bez zavinenia kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z ceny vozidla za každý kalendárny deň omeškania 

 

c) oboznámiť kupujúceho s technickým stavom vozidla a umožniť mu skúšobnú prevádzkovú 

jazdu za prítomnosti povereného pracovníka 

 

d) upozorniť kupujúceho na prípadné nedostatky a vady, ktoré sú mu známe 

 

e) oboznámiť kupujúceho so záručnými podmienkami vozidla, ktoré sú uvedené v servisnej 

knižke 
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V.  

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená slobodne, vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, ako prejav skutočnej vôle 

zmluvných strán a zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si zmluvu prečítali a že súhlasia s 

jej obsahom. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu a každá 

zmluvná strana obdrží po jednom kuse. 

 

2. Zmeny a doplnky zmluvy, alebo jej častí možno uskutočniť iba písomne, formou číslovaných dodatkov, 

so súhlasom druhej strany. 

 

3. V častiach v zmluve zvlášť neupravených platia ustanovenia Obchodného zákonníka, vrátane § 262 a 

ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

 

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 

 

5. Kupujúci podpisom na tejto kúpnej zmluve dobrovoľne udeľuje na dobu neurčitú až do odvolania svoj 

súhlas s tým, aby predávajúci v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v 

platnom znení, spracovával všetky osobné údaje kupujúceho, uvedené v tejto zmluve, a to za účelom 

zavedenia kupujúceho do evidencie zákazníkov predávajúceho a ponúkania obchodu, služieb či 

zákazníckych výhod kupujúcemu. Kupujúci ďalej za vyššie uvedených podmienok udeľuje 

predávajúcemu súhlas s postúpením jeho osobných údajov, ako aj údajov o vozidle, tvoriacom 

predmet zmluvy, importérovi vozidiel značky IVECO, za účelom preverovania spokojnosti zákazníka. 

Kupujúci prehlasuje, že je predávajúcim poučený o oprávnení odmietnuť poskytnutie svojho súhlasu v 

prípadoch, kedy jeho súhlas nie je pre plnenie ustanovení tejto zmluvy nevyhnutný. 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením leasingovej zmluvy na predmet kúpy zo strany kupujúceho 

a ním vybranej leasingovej spoločnosti, za podmienky, že kúpnu cenu uhradí vybraná leasingová 

spoločnosť a kupujúci prevezme predmet kúpy na základe jeho vzťahu s ním vybranou leasingovou 

spoločnosťou ako leasingový nájomca, zaniká táto zmluva od počiatku. 

 

7. Všetky písomnosti medzi sebou, si budú zmluvné strany navzájom posielať vo všetkých záležitostiach 

týkajúcich sa tejto zmluvy na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak niektorá zo 

zmluvných strán zmení si adresu pre doručovanie je povinná do 3 dní to oznámiť druhej zmluvnej 

strane, ináč sa má zato, že písomnosť zaslaná na adresu podľa tejto zmluvy bola riadne doručená. Na 

účely tejto zmluvy sa všetky písomnosti považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou 

stranou alebo dňom, keď pošta vráti písomnosť. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v 

prípade, ak ich druhá zmluvná strana odmietne prevziať. 

 

Nitra, dňa: 22.8.2019  
 
 
 
 
 
 

predávajúci kupujúci  
 
 
 
 
 
 
 

 

Zmluvu preveril: Ing. Róbert Viktor podpis 
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