KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Čl. I Zmluvné strany
1.1 Kupujúci:
Hlohovská televízia, s.r.o.
sídlo: Nám.sv.Michala 3, 920 01 Hlohovec
zastúpený: Ing.Peter Chmela
IČO:
36 244 431
IČ DPH:
SK2021582046
Č.u.: 1478521053/0200 VUB
Spoločnosť zapísaná v Obchodom registri OS Trnava, v odd. Sro vo vložke č. 12882/T
a
1.2 Predávajúci:
TT-CAR s.r.o.
sídlo: Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava
zastúpený: Martina Stachová
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) zmluvných: Silvia Karolčíková
b) technických: Silvia Karolčíková
Tel.: 033/59 133 22, 0905/677 885
Fax:
IČO: 34 147 101
IČ DPH: SK2020394728
IBAN: SK5331000000004220204900
BIC: LUBASKBX
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri : OS Trnava oddiel: Sro, vložka 2279/T
Čl. II Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu 1 ks osobný automobil (ďalej len „tovar“), ktorý je
bližšie špecifikovaný
- Dacia Logan MCV, kar. UU17SDMC558643267, výbava Arctica, motorizácia 1,0 SCe 54
kW/73k, farba biela
(ďalej len „automobil“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo za podmienok ďalej v tejto
zmluve dohodnutých. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný a prevzatý tovar cenu uvedenú v Čl.
III. tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa spolu s dodaním tovaru zaväzuje kupujúcemu odovzdať ako súčasť plnenia
predmetu zmluvy:
- Záručné podmienky,
- platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v SR,
- návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku,
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servisná knižka,
doklady potrebné na prihlásenie do evidencie motorových vozidiel na území Slovenskej
republiky.
3. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo
strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie zmluvy podľa § 345,
ods. 2 Obchodného zákonníka.
-

Čl. III Cena, platobné podmienky
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená na 8850 € s DPH.
2. Cenou sa rozumie cena, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením
predmetu zmluvy podľa Čl. II. tejto zmluvy vrátane preclenia tovaru, náklady na schválenie
technickej spôsobilosti na prevádzku na pozemných komunikáciách a ďalších nákladov.
3. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom
a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
4. Po dodaní predmetu zmluvy podľa Čl. IV, bod 1. tejto zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia,
vystaví predávajúci daňový doklad na dodaný predmet zmluvy.
5. Daňový doklad musí obsahovať údaje uvedené v zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
v platnom znení, ako aj číslo tejto zmluvy. K daňovému dokladu je predávajúci povinný priložiť
potvrdený dodací list a zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v mieste plnenia podľa
Čl. IV. tejto zmluvy.
6. Splatnosť ceny je 30 dní odo dňa obdržania daňového dokladu. Pre tento účel sa za deň úhrady
považuje dátum odpísania ceny za predmet kúpy z účtu kupujúceho.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo nebude
zaslaná aj v elektronickej podobe, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej
splatnosti bez zaplatenia predávajúcemu na doplnenie alebo ho vyzvať na zaslanie faktúry
v elektronickej podobe. Kupujúci musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu
ako rovnopis s označením „oprava“ a doručením faktúry v elektronickej podobe.
8. Prijatím faktúry kupujúcim sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované cenové nároky
predávajúceho.
Čl. IV Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať kupujúcemu do 2 týždňov od podpisu tejto zmluvy
ostatnou zo zmluvných strán.
2. Miestom plnenia pre potreby tejto zmluvy je sídlo kupujúceho uvedené v tejto zmluve. Predávajúci
je povinný vyrozumieť kupujúceho (faxom, alebo písomne) o pripravenosti predmetu zmluvy
k dodaniu minimálne 3 pracovné dni vopred. Doklady uvedené v čl. II bod 2 tejto zmluvy je
predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu pri dodaní predmetu kúpy.
3. Za kupujúceho je oprávnený predmet plnenia podľa tejto zmluvy prevziať Ing. Peter Chmela,
tel.číslo 0905/642112.
4. Predmet zmluvy uvedený v Čl. II je splnený jeho prevzatím a podpísaním preberacieho protokolu
zástupcom kupujúceho. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu,
že predmet zmluvy je pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho
uskladnením u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať
písomne.
1.
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5.

Predávajúci je povinný, pri dodaní predmetu zmluvy odovzdať kupujúcemu všetky doklady
nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu.
Čl. V Vady tovaru a záruka

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v akosti a v prevedení podľa Čl. II tejto zmluvy.
Predávajúci vyhlasuje, že tovar dodávaný v rámci predmetu zmluvy je doteraz nepoužívaný a jeho
technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými jeho výrobcom, tovar je
nový, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych materiálov.
Záručná doba predmetu zmluvy je 3 roky alebo 100000 km (ktorá udalosť príde ako prvá) vrátane
všetkých originálnych dielov a príslušenstva dodávaného ako súčasť predmetu zmluvy a 6 rokov
na karosériu dodaného tovaru proti prehrdzaveniu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia
predmetu zmluvy (v deň podpisu dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste plnenia).
Kupujúci je povinný dodržiavať návod na obsluhu a predávajúcim vydané inštrukcie (písomné) na
používanie predmetu zmluvy.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie predmetu zmluvy spôsobené kupujúcim, na
nedodržanie prevádzkových podmienok, na ktoré bol kupujúci predávajúcim upozornený a na
poškodenie predmetu zmluvy v dôsledku živelnej pohromy.
Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich
zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo
strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po
dni odovzdania vymeneného (opraveného) vadného kusu.
Nároky kupujúceho z vád tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka.
V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie predávajúcemu o jej zistení zamestnanec
kupujúceho telefónom e-mailom na e-mail.adresu vedúceho servisu: benedikovic@tt-car.sk.
Záručný servis bude vykonávaný v ktoromkoľvek autorizovanom servise Dacia na území
Slovenska.
Čl. VI Zmluvné pokuty a sankcie

1.

2.
3.

4.

V prípade, že sa predávajúci dostane do omeškania s plnením predmetu zmluvy dohodnutom v
zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu
zmluvy za každý deň omeškania. Kupujúci je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu
s kúpnou cenou.
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou daňového dokladu uhradí tento predávajúcemu úrok
z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, zo všeobecne
záväzných právnych predpisov je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane,
ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
Uplatnením zmluvných pokút resp. sankcie nie je dotknuté právo na náhradu škody, ktorá
nesplnením povinnosti druhej zmluvnej strane vznikla.
Čl. VII Zánik zmluvy, okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v požadovaných vlastnostiach a kvalite zo strany
predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy podľa § 345,
ods. 2 Obchodného zákonníka. Omeškania predávajúceho s dodávkou predmetu zmluvy o viac ako
2 týždne je považované za podstatné porušenie zmluvy.
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2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite
písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej zavinením
vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.
3. Zodpovednosť strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená
v dôsledku vyššej moci. Pokiaľ vyššia moc pôsobí po dobu nepresahujúcu 30 kalendárnych dní sú
strany povinné splniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy hneď ako účinky vyššej moci pominú,
pričom dohodnuté lehoty a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci.
V prípade, že vyššia moc bude pretrvávať dlhšie ako 30 dní, zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe
ďalšieho plnenia tejto zmluvy alebo na jej zrušení. Za vyššiu moc nemožno pokladať oneskorené
dodávky od subdodávateľov, neudelenie úradného povolenia. Príkladmi vyššej moci sú prírodné
katastrofy, požiare, záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny a podobne.
4. Zmluvné strany sú povinné sa navzájom o vzniku situácií uvedených v Čl. VII, bod 3. na ich strane
informovať.
Čl. VIII Záverečné ustanovenia
1. Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. zrušené iba v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a to písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán v dodatku, ktorý
bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť jednaním o
možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na
základe zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné
strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla
odporcu.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Jeden rovnopis obdrží kupujúci, jeden rovnopis
obdrží predávajúci.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán.
□ Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
□ Zmluva je účinná dňom ………………………………….
□ Zmluva je účinná dňom platnosti zmluvy.

V Trnave dňa …………

V ........................ dňa ……….........

Kupujúci:
Ing. Peter Chmela
Konateľ Hlohovskej televízie

Predávajúci: Martina Stachová
konateľ TT-CAR
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