KÚPNA ZMLUVA ý. 6/2012/RAN
uzatvorená podĐa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi:
I. PREDÁVAJÚCIM:

ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.
so sídlom: Raþianska 153/A, Bratislava 831 54, Slovenská republika
IýO: 35 685 069
DIý: 2020339420
Iý DPH: SK 2020339420
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
odd. Sro, vložka þ. 10517/B
zastúpený: Emília Kacvinská a Petr Drnovský
bankové spojenie: ING Bank N.V., poboþka zahraniþnej banky,
Bratislava
þ.ú: 9000005451/7300
IBAN: SK86 7300 0000 0090 0000 5451
SWIFT: INGB SK BX

a
II. KUPUJÚCIM:

SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o
so sídlom: Francisciho 818, 980 61 TISOVEC
IýO: 36679038
DIý: 2022249405
Iý DPH: SK 2022249405
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
odd. Sro, vložka þ. 12099/S
zastúpený

Ing. Štefan Bálint
JUDr. Mário Keleti

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je na jednej strane záväzok Predávajúceho dodaĢ Kupujúcemu
6ks odovzdávacích staníc tepla s príslušenstvom - bližšie špecifikované v Prílohe þ. 1
tejto zmluvy, (ćalej len „Tovar“) a previesĢ na Kupujúceho vlastnícke právo
k dodávanému Tovaru za podmienok touto zmluvou ćalej stanovených.
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2. Predmetom tejto zmluvy je na strane druhej záväzok Kupujúceho prevziaĢ od
Predávajúceho dodávaný Tovar a zaplatiĢ Predávajúcemu kúpnu cenu za podmienok touto
zmluvou ćalej stanovených.
II. Dodanie Tovaru
1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že miestom dodania bude mesto TISOVEC.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodaĢ Tovar do miesta dodania na svoje náklady.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodaĢ Tovar najneskôr do 3.8.2012 . Lehota na dodanie Tovaru
sa predlžuje o þas, po ktorý bude Kupujúci v omeškaní s poskytnutím súþinnosti
Predávajúcemu, pokiaĐ táto bude potrebná pre dodanie Tovaru.
4. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním tovaru vzniká Kupujúcemu nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne z ceny nedodaného Tovaru za každý
deĖ omeškania.
5. Kupujúci sa zaväzuje prevziaĢ Tovar prostredníctvom oprávneného zástupcu a prevzatie
Tovaru potvrdiĢ podpisom dodacieho listu. Podpisom na prevzatí dodacieho listu
Kupujúci potvrdzuje prijatie Tovaru, všetkých dokladov, ktoré sa na Tovar vzĢahujú,
najmä inštalaþného a prevádzkového manuálu a faktúry na zaplatenie kúpnej ceny.
6. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Kupujúci je povinný prevziaĢ Tovar aj pred
termínom uvedeným v bode 3. toho þlánku, a to na výzvu Predávajúceho v mieste dodania
podĐa bodu 1., priþom lehota na prevzatie nebude kratšia ako 7 dní a þas dodania bude
urþený s ohĐadom na bežný pracovný týždeĖ, t.j. v þase Po - Pi od 08.00 do 18.00.
7. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Tovar sa bude považovaĢ za dodaný (i) momentom
jeho fyzického prevzatia Kupujúcim, prípadne (ii) jeho oprávneným zástupcom, prípadne
(iii) dĖom odmietnutia prevzatia, prípadne (iv) dĖom márneho uplynutia lehoty na
poskytnutie súþinnosti Kupujúceho, pokiaĐ táto bude potrebná pre dodanie Tovaru,
prípadne (v) dĖom márneho uplynutia lehoty na prevzatie v zmysle výzvy Predávajúceho
podĐa bodu 5., prípadne (vi) dĖom kedy Kupujúci upovedomí Predávajúceho, že nie je
pripravený Tovar prevziaĢ.
8. V prípade, pokiaĐ nedôjde k prevzatiu Tovaru a Tovar sa bude považovaĢ za dodaný
podĐa predchádzajúceho bodu, je Predávajúci oprávnený uskladniĢ Tovar na náklady
Kupujúceho u tretej osoby, prípadne uskladniĢ Tovar na náklady Kupujúceho vo vlastnom
sklade a úþtovaĢ Kupujúcemu skladné vo výške 5 ,- € za každý deĖ skladovania. Náklady
na dopravu Tovaru do miesta dodania po prechode nebezpeþenstva škody hradí Kupujúci.
Kupujúci je povinný nahradiĢ Predávajúcemu všetky škody, ktoré mu vzniknú z dôvodu
neprevzatia Tovaru.
9. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v prípade márneho uplynutia lehoty na poskytnutie
súþinnosti Kupujúceho, pokiaĐ táto bude potrebná pre dodanie Tovaru, je Predávajúci
oprávnený bez þasového obmedzenia od zmluvy odstúpiĢ.
III. Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa týmto dohodli na kúpnej cene za dodanie Tovaru vo výške 50 960 ,- €
bez DPH.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom platení kúpnej ceny:
- 80 % kúpnej ceny zaplatí Kupujúci po podpise tejto zmluvy, a to na základe zálohovej
faktúry vystavenej Predávajúcim bezodkladne po podpise tejto zmluvy;

ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.

2
Kúpna zmluva

-

3.
4.
5.
6.

20 % kúpnej ceny zaplatí Kupujúci po dodaní Tovaru, a to na základe faktúry
vystavenej Predávajúcim bezodkladne po dodaní Tovaru.
Predávajúci je oprávnený fakturovaĢ cenu za dodanie Zariadenia s DPH podĐa právnych
predpisov platných v þase vzniku zdaniteĐného plnenia.
Zmluvné strany sa týmto dohodli, že splatnosĢ faktúr na zaplatenie kúpnej ceny bude
najmenej 30 dní.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej
ceny vzniká Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05%
z kúpnej ceny za každý deĖ omeškania.
PokiaĐ bude Kupujúci v omeškaní so zaplatím ktorejkoĐvek þasti kúpnej ceny o viac ako
30 dní, je Predávajúci oprávnený bez þasového obmedzenia od zmluvy odstúpiĢ.
IV. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpeþenstva škody

1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru až
úplným zaplatením kúpnej ceny.
2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že nebezpeþenstvo škody na Tovare prechádza na
Kupujúceho momentom kedy sa Tovar považuje za dodaný podĐa þl. II. bodu 7. tejto
zmluvy.
3. V prípade ak sa Tovar považuje za dodaný podĐa þl. II. bodu 7. tejto zmluvy,
a pokiaĐ Predávajúci v dôsledku omeškania Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny využil
právo odstúpiĢ od zmluvy podĐa þl. III. bodu 6., je Kupujúci povinný Predávajúcemu
Tovar bezodkladne vrátiĢ. PokiaĐ Kupujúci Tovar Predávajúcemu nevráti do 7 dní po
odstúpení od zmluvy, je Predávajúci oprávnený Tovar Kupujúcemu odobraĢ na náklady
Kupujúceho. Kupujúci sa týmto zaväzuje poskytnúĢ Predávajúcemu všetkú súþinnosĢ
potrebnú k odobratiu Tovaru. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká Predávajúcemu
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % kúpnej ceny za každý deĖ
omeškania Kupujúceho s poskytnutím súþinnosti, a to až do kompletného vrátenia Tovaru
do dispoziþnej sféry Predávajúceho. Nárok na náhradu škody prevyšujúci výšku zmluvnej
pokuty týmto nie je dotknutý.
V. ZodpovednosĢ za vady a záruka za akosĢ
1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má Tovar v okamihu, keć prechádza
nebezpeþenstvo škody na tovare na Kupujúceho.
2. Kupujúci je povinný oznámiĢ Predávajúcemu existenciu vady v písomnej forme,
bezodkladne po tom, þo sa vada prejavila. Prípadné nároky z vád Tovaru vznikajú
Kupujúcemu až momentom oznámenia vady Predávajúcemu podĐa predchádzajúcej vety.
3. Predávajúci je povinný v prípade oprávnenej reklamácie vadu odstrániĢ v primeranej
lehote a to nasledujúci deĖ po oznámení, najneskôr do 48 hodín. Ostatné nároky zo
zodpovednosti za vady je Kupujúci oprávnený uplatniĢ v súlade s ust. Obchodného
zákonníka v prípade pokiaĐ bude vada Tovaru neopraviteĐná.
4. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosĢ Tovaru v dĎžke 36 mesiacov.
5. Záruþná doba zaþína plynúĢ dĖom kedy sa tovar považuje za dodaný podĐa þl. II. bodu 6.
tejto zmluvy.
6. Záruþná doba neplynie po dobu od oznámenia vady, až do jej odstránenia.
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7. Záruka za akosĢ sa nevzĢahuje na opotrebiteĐné þasti dodávaného Tovaru,
spotrebovateĐné þasti dodávaného Tovaru, vady spôsobené po prechode nebezpeþenstva
škody na Tovare vonkajšími udalosĢami, pokiaĐ tieto nespôsobil Predávajúci alebo osoby,
s ktorých pomocou Predávajúci plnil svoje záväzky, a to najmä v dôsledku nevhodného
skladovania, nevhodnej manipulácie, nesprávnej inštalácie vykonanej Kupujúcim, alebo
tretími osobami, nedostatoþnej údržby, neodbornej opravy, úpravy, zásahu vyššej moci,
nesprávneho alebo neodborného použitia alebo použitia Tovaru na iný úþel aký bol
Predávajúcim urþený, odporúþaný, alebo mal byĢ pri vynaložení odbornej starostlivosti zo
strany Kupujúceho predpokladaný.

VI. Závereþné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosĢ a úþinnosĢ dĖom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Právne vzĢahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
3. Táto zmluva nahrádza všetky ústne a písomné dojednania zmluvných strán týkajúce sa
predmetu zmluvy, predchádzajúce jej uzatvoreniu.
4. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiĢ len z dôvodov
v tejto zmluve stanovených. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti
zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy týkajúce sa omeškania zmluvných strán,
zmluvných pokút a nárokov na náhradu škody.
5. PokiaĐ by sa stalo niektoré so zmluvných ustanovení tejto zmluvy neplatným alebo
neúþinným nemá to za následok neplatnosĢ alebo neúþinnosĢ celej zmluvy. Zmluvné
strany sa týmto zaväzujú, že v takomto prípade vynaložia všetko úsilie, aby neplatné
alebo neúþinné ustanovenie konvalidovali, tak, aby v þo najvyššej možnej miere
zodpovedalo vôli zmluvných strán pri uzatváraní tejto zmluvy.
6. Všetky písomnosti podĐa tejto zmluvy sa doruþujú buć osobne do rúk osoby
oprávnenej preberaĢ písomnosti v mene adresáta, alebo formou poštovej zásielky
adresovanej na adresu sídla adresáta uvedenú v Obchodnom registri, prípadne inú
adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Všetky písomnosti podĐa tejto
zmluvy sa považujú za doruþené dĖom ich prevzatia adresátom. V prípade, že
k prevzatiu písomnosti zo strany adresáta nedôjde z dôvodu odopretia prevzatia
zásielky považuje sa zásielka za doruþenú dĖom odopretia jej prevzatia. V prípade, že
k prevzatiu písomnosti zo strany adresáta nedôjde z dôvodu neprevzatia zásielky
v odbernej lehote, alebo nezastihnutia adresáta sa zásielka považuje za doruþenú
uplynutím 5 pracovných dní odo dĖa jej odoslania na adresu sídla adresáta uvedenú
v Obchodnom registri, prípadne inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane,
a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel. V prípade, že k prevzatiu
písomnosti zo strany adresáta nedôjde z dôvodu, že je adresát v mieste svojho sídla
alebo na oznámenej adrese neznámy, sa písomnosĢ považuje za doruþenú dĖom jej
odovzdania na poštovú prepravu.
7. AkékoĐvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiĢ iba formou písomných
þíslovaných dodatkov akceptovaných oboma zmluvnými stranami.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach priþom každá zo strán obdrží jedno
vyhotovenie.
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