
 
 
 
 

K ú p n a    z m l u v a    
č. 01/Mr/11   

Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi: 
 
 

Predávajúcim:  EMATECH, s.r.o. 
                         956 05  RADOŠINA 
                         IČO: 31413919         IČ pre DPH: SK 2020419588 
                         Bankové spojenie: VÚB Topoľčany  č.ú. 17301-192/0200 
                         Tel.: 038/5398218                      Fax: 038/5398216 
                         Zapísaný v OR OS Nitra, odd.Sro., vl. č. 196/N 
                         V zastúpení: Ing. Eva Matejovičová – konateľ spoločnosti 
ďalej ako predávajúci  
       
          
Kupujúcim:      Správa mestských komunikácií Poprad 
                         Levočská 3312/37 
                         058 01 Poprad 
                         Zastúpený: Mgr. Peter Fabian – riaditeľ 
                         zástupca splnomocnený konať vo veciach 
                         Zmluvných a technických: Mgr. Peter Fabian 
                         IČO: 00696463 
                         č. účtu: 1440354018/1111 
ďalej ako kupujúci 
 
 
1. Predmet zmluvy  
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho  dodať kupu´júcemu  predmet zákazky -  stroj /stroje/, ktorý 
je v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy presne špecifikovaný, previesť na neho vlastníctvo a na druhej strane 
záväzok kupujúceho  zaplatiť v prospech predávajúceho  dohodnutú kúpnu cenu a predmet zákazky  prevziať.  
Cena stroja sa rozumie fco cena u  kupujúceho. 
Predmetom prevodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho  je predmet plnenia podľa nasledovnej 
špecifikácie: 
 
Predmet plnenia                                                                                     Množstvo ks           Cena bez DPH v EUR 

 
Traktor DEUTZ-FAHR Agroplus 410 F                                1                      35.830,- 
Snehová fréza 150                                                                     1                        8.844,- 
Cena: Traktor s nadstavbou – snehová fréza                                                 44.674,-       
 
v zmysle ponuky zo dňa 16.12.2010 podprahovej zákazky vyhlásenej Správou mestských komunikácií v Poprade 
na internetovej stránke verejného obstarávateľa.                        
                         
Súčasťou dodávky  je odovzdanie dokladov, ktoré sa vzťahujú k stroju /návod na obsluhu, katalóg ND, záručný 
list/, doprava, uvedenie stroja do prevádzky u kupujúceho a zaškolenie obsluhy.             
 
 



 
 
 
2.   Cena predmetu zákazky: 
 
Cena za plnenie predmetu zmluvy v požadovanom rozsahu je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF 
SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
bez DPH:         44.674,- € 
19% DPH:         8.488,06 
vrátane DPH:   53.162,06 
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote uvedenej na faktúre, ak nie je v spôsobe platby dohodnutý iný 
spôsob úhrady./napr. leasing/.  
 
Termín dodávky: 31.1.2011 
Miesto dodania: SMK Poprad 
Spôsob prevzatia: Spolu so servisným technikom Ematech 
 
Dispozičné právo a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho  ihneď po prevzatí 
predmetu kúpy od predávajúceho. Kupujúci  je povinný prezrieť si dodaný stroj a písomne reklamovať 
u predávajúceho  zistené chyby a vady ihneď po odovzdaní a prevzatí stroja, skryté vady je potrebné reklamovať 
ihneď po ich zistení. 
Záručné opravy stroja budú vykonávané prostredníctvom firmy Ematech, s.r.o. Radošina, servisné 
stredisko Hozelec.  
 
 

3. Záručné podmienky 
 
Dodávateľ – predávajúci  ručí za predaný stroj v súlade so všeobecne platnými záručnými podmienkami po dobu 
12  mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky. Predávajúci však neručí za poruchy vzniknuté nevhodným 
zaobchádzaním, prevádzkovaním a nevhodnými zásahmi do jednotlivých agregátov, zámenou materiálov, 
dielov, ktoré neboli dodané od predávajúceho. Okrem preukázateľných výrobných, montážnych a materiálových 
chýb nepreberá dodávateľ - predávajúci záruky za bežné opotrebenie stroja počas prevádzky. 
 
Záručný servis 
Dodávateľ-predávajúci  je povinný bezplatne vykonávať v rámci záručného servisu na vyžiadanie kupujúceho 
záručný servis svojimi servisnými pracovníkmi, ktorí posúdia poruchy a stanovia postup opravy. 
V prípadoch, ak je príčinou poruchy preukázateľná výrobná, materiálová alebo montážna chyba, o ktorej bude 
rozhodnuté na základe odborného posúdenia poškodeného dielu servisným pracovníkom, potrebné náhradné 
diely budú poskytnuté bezplatne. Pre tieto prípady je potrebné, aby kupujúci ohlásil reklamáciu. V ostatných 
prípadoch idú náklady na ťarchu kupujúceho. 
 
Zodpovednosť za vady 
Predávajúci garantuje, že dodaný tovar odo dňa dodania po dobu 12   mesiacov bude spôsobilý k dohodnutému 
účelu využitia a po túto dobu si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. 
Predávajúci sa zbaví zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku okolností, za ktoré je zodpovedný 
kupujúci, nedodržanie návodu na obsluhu a údržbu, vykonávanie neoprávnených zásahov a opráv. 
 
Pozáručný servis 
Predávajúci poskytne pozáručný servis vrátane potrebných náhradných dielov na základe požiadaviek 
kupujúceho , uplatnených záväznou objednávkou, v ktorej bude uvedená presná špecifikácia náhr. dielov, 
vrátane katalógových čísel zaslanou na fax, príp. mail. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4.  Ostatné dojednania 
Pokiaľ kupujúci  nesplní záväzok na zaplatenie kúpnej ceny včas a riadne, je predávajúci oprávnený požadovať 
od kupujúceho  úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Kupujúci je povinný 
tieto úroky na základe vystavenej faktúry zaplatiť. Okrem toho má predávajúci  právo odstúpiť od kúpnej 
zmluvy a kupujúcemu odobrať stroj. Kupujúci  je v tomto prípade povinný stroj neodkladne vydať. 
Pokiaľ kupujúci chce pred dodaním stroja odstúpiť od podpísanej zmluvy, musí túto skutočnosť predávajúcemu 
oznámiť včas. Predávajúci má právo rozhodnúť sa, či bude trvať na splnení zmluvy alebo môže vziať odstúpenie 
od zmluvy na vedomie a účtovať kupujúcemu  storno poplatky vo výške 10% z kúpnej ceny zvýšenej o DPH. 
Kupujúci  je povinný zaplatiť storno poplatky do 14 dní od ich doručenia. Storno poplatok podľa 
predchádzajúceho odseku sa  neuplatní pri odstúpení od zmluvy v prípadoch upravených v Obchodnom 
zákonníku ( § 344 a nasl.). 
 
Táto zmluva  nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia. 
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú rozhodované riadnym súdom, ktorého miestna príslušnosť je 
určená podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 
Obe zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto kúpnej zmluvy svojimi podpismi a zároveň vyhlasujú, že si 
túto prečítali, že nebola dojednaná v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok. 
Všetky v tejto zmluve obsiahnuté údaje, pokiaľ tieto neboli kupujúcemu známe, je treba posudzovať ako 
dôverné. 
Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom zmluvných strán formou 
písomného dodatku. 
Zmluvné strany sa dohodli, že vo veciach zmluvne neupravených platia ustanovenia Obchodného zákonníka . 
zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení. 
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých obidve strany obdržia 2 vyhotovenia. 
 
 
V Radošine dňa 17.01.2011        V Poprade dňa 17.01.2011                                  
 
 
 
 
____________________________                 _______________________________ 
           Predávajúci                                                                 Kupujúci 
 
        Ing.  Eva Matejovičová                     Mgr. Peter Fabian 
        konateľka spoločnosti         riaditeľ organizácie 
 
 
 
 
 


