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KÚPNA ZMLUV A
táto kúpna zmluva

(ďalej

len "zmluva")

bola uzatvorená
zmluvnými

Obchodné meno:

JRK Slovensko

IČO:

50530950

Sídlo:

Gallayova

Za ktorú koná:

Ing. Marián Kobolka, konatel'

nižšie uvedeného

dňa, mesiaca

a roka medzi týmito

stranami

s.r.o.

1956/11, 841 02 Bratislava

Telefón:
E-mail:
(ďalej ako" Predávajúci

")

a
Právny subjekt:

Obec Petrovce

IČO:

00332674

Sídlo:

Petrovce 89, 094 31 Hanušovce

Za ktorú koná:

Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce

nad Topl'ou

Telefón:
E-mail:
(ďalej ako"

Kupujúci

")

(Predávajúci

a Kupujúci ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI

strany"

a každý jednotlivo

ako "Zmluvná

strana")

A NASLEDUJúCOM:

Definície
1.1

V tejto Zmluve "Predmet
názvom "Zabezpečenie

2

Predmet

2.1

Predmetom
1.)

2.2

Zmluvy"

likvidácie

znamená:

"záhradný

biologicky rozložitel'ného

kompostér"

obstarávania

pre zákazku s

kompostérmi".

Zmluvy
Zmluvy je

120 x záhradný kornpostér Jk.K SMART

Predávajúci

týmto predáva Kupujúcemu

Predmet Zmluvy
Súčasťou

do svojho

dodania

optimálnych

predmetu

výsledkov

2 prednášky
používaní

Zmluvy

pre užívatel'ov

formátu A5 ku každému
Dodávateľ

zabezpečí

v kompostéroch

a zaväzuje

sa zaplatiť

je aj zaškolenie

v nasledovnom

kompostérov

1100

Predmet Zmluvy vrátane všetkých súčastí a príslušenstva

vlastníctva

Predávajúcemu

obyvatel'ov

kompostérov

s praktickou

Vyhlásenia

3.1

Predávajúci

vyhlasuje,

pre dôvod správneho

o zásadách správneho

ukážkou zostavenia

a Kupujúci prijíma

Zmluvy

používania

Kúpnu cenu.
a dosiahnutia

používaniu

kompostovania

a správnom

a práce s kompostérom,

kompostéra

a zásadách kompostovania

v rozsahu min. 10 strán

kompostéru
obci

minimálne

pre účely zverejnenia

4 odborné

články

týkajúce

sa problematiky

na webe obce a v obecnom spravodaji

Osveta "od domu k domu"
3

za Predmet

rozsahu:

Brožúra a návod ku správnemu

1/4

v zmysle verejného

odpadu záhradnými

že Predmet Zmluvy je predávaný

ako nov

kompostovania

3.2

Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom Predmetu Zmluvy.

3.3

Predávajúci vyhlasuje, že Predmet Zmluvy nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, najmä na Predmet Zmluvy
neviazne žiadne záložné právo.

3.4
3.5

Predávajúci týmto vyhlasuje, že Predmet Zmluvy nemá žiadne vady.
Kupujúci vyhlasuje, že si Predmet Zmluvy riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Predmetu Zmluvy pred uzavretím
tejto Zmluvy.

4

Odovzdanie

Predmetu

Zmluvy

4.1

Predávajúci je povinný odovzdať Predmet Zmluvy Kupujúcemu v termíne do 4 kalendárnych týždňov od uzatvorenia
tejto Zmluvy.

4.2

Odovzdanie a prevzatie Predmetu Zmluvy potvrdzujú Zmluvné strany podpisom Preberacieho protokolu! Dodacieho
listu.

5

Výhrada vlastníckeho

práva

5.1

Vlastnícke právo k Predmetu Zmluvy prechádza na Kupujúceho až po úplnom zaplatení Kúpnej ceny Kupujúcim.

6

Prechod nebezpečenstva

6.1

Nebezpečenstvo

škody

škody na Predmete

Zmluvy prechádza

z Predávajúceho

na Kupujúceho

momentom

podpisu

Preberacieho protokolu! Dodacieho listu.

7

Odstúpenie

7.1

Kupujúci má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktoréko\'vek vyhlásenie Predávajúceho uvedené v článku

od Zmluvy

3 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
7.2

Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

8

Vady Predmetu

8.1

Zmluvy

Predávajúci nesie zodpovednosť

za vady Predmetu Zmluvy, ktoré mal Predmet Zmluvy v dobe jej odovzdania

Kupujúcemu.
8.2

Kupujúci je povinný Predmet Zmluvy riadne prezrieť pri odovzdaní a oznámiť Predávajúcemu vady Predmetu Zmluvy
a pokia\' tak neučiní, platí, že Predmet Zmluvy nemá žiadne zjavné vady.

8.3

Za oznámenie vád sa považuje aj uvedenie týchto vád v odovzdávacom protokole.

8.4

Ak vada Predmetu Zmluvy znamená nepodstatné porušenie tejto Zmluvy, Predávajúci je povinný odstrániť vady
Predmetu Zmluvy v lehote 30 dní od odovzdania vadného Predmetu Zmluvy.

8.5

Ak Predávajúci neodstráni vady vo vyššie uvedenej lehote, má Kupujúci právo odstrániť vady, a to aj prostredníctvom
tretej osoby, na náklady Predávajúceho, ktoré sa Predávajúci týmto zaväzuje uhradiť Kupujúcemu.

8.6

Ak vada Predmetu Zmluvy znamená podstatné porušenie tejto Zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vád
dodaním nového Predmetu Zmluvy bez vád alebo dodaním chýbajúceho Predmetu Zmluvy, alebo na odstránenie vady
opravou Predmetu Zmluvy, alebo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny. Ak Kupujúci neoznámi Predávajúcemu,

aké

právo zvolil, bez zbytočného odkladu po tom čo vady vytkol u Predávajúceho, má Kupujúci právo, ako by sa jednalo
o nepodstatné porušenie tejto Zmluvy.

9

Záruka

9.1

Predávajúci týmto poskytuje záruku za akosť Predmetu Zmluvy v dlžke 60 mesiacov od odovzdania Predmetu Zmluvy
Kupujúcemu.

10

Zodpovednosť

2/4

za škodu

10.1

Predávajúci

zodpovedá

Kupujúcemu

za akúkoľvek

škodu spôsobenú

Predávajúcim

Kupujúcemu

akýmkoľvek

porušením povinnosti Predávajúceho uvedeným v tejto Zmluve.

II

Kúpna cena

11.1

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu

za Predmet Zmluvy sumu 12600,00 EUR

vrátane DPH (ďalej ako

"Kúpna cena").
11.2

Jednotková kúpna cena za Predmet Zmluvy je nasledovná:
1.) záhradný kompostér JRK SMART 1100

=

105,00 EUR s DPH / l ks

12

Platobné podmienky

12.1

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť prevodom na účet Predávajúceho

na základe

faktúry vystavenej Predávajúcim Kupujúcemu v deň dodania tovaru so splatnosťou 30 dní.
12.2

Kúpna cenaje splatná do termínu uvedeného vo vystavenej faktúre.

13

Zmluvná pokuta

13.1

V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti podľa článku 12 tejto
Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Predávajúcemu

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň

omeškania až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny.
13.2

V prípade, že sa Predávajúci dostane do omeškania s odovzdaním Predmetu Zmluvy podľa článku 4.1 tejto Zmluvy,
zaväzuje sa Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Kúpnej ceny za každý deň omeškania až do
odovzdania Predmetu Zmluvy.

14

Vyššia moc

14.1

Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania
vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy
v dôsledku vyššej moci predišli.

14.2

Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných

strán, ktorá

znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu
moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie,
záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
14.3

Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov
vyššej moci.

15

Rozhodné právo

15.1

Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä ust. § 409 a násl. zákona

Č.

513/1991 Zb.,

Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

16
16.1

Záverečné

ustanovenia

V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam
daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy
sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.

16.2

Nevyrnáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť
ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť
oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.

16.3

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza
všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
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16.4

Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.

16.5

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.

16.6

Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.

16.7

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.

16.8

Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne, na dôkaz čoho
zmluvné strany pripájajú svoje podpisy.
V Bratislave,

V. & .1.0t''b

Predá a ci
Ing. Marián Kobolka, konatel'
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Ing. Miroslav Bobrík, starosta obce

