
                    K Ú P N Á   Z M L U V A 

             uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Predávajúci:         BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o. 

                             Areál sušičky tabaku 

                             930 11  Topoľníky 

                             IČO: 36248436 

                             DIČ: 2020200160 

                             IČ DPH: SK2020200160 

                             Obchodný register Okr. súdu Trnava pod č.: 13387/T 

                             Bankové spojenie: SLSP, a.s.- Dunajská Streda 

                             Číslo účtu: 0191531153/0900 

                             Zastúpený Róbertom Baffim - konateľom 

 

 

2. Kupujúci:             Obec Jakubov 

                             Jakubov 191 

                             900 63 Jakubov 

                             IČO: 00304816 

                             DIČ: 2020643625 

                                   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

                                   IBAN: SK30 5600 0000 0032 0382 7001 

                                       Zastúpený Mgr. Petrom Gajdárom – starostom obce 

 

 

II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu nasledovný 

tovar - pozinkovanú cisternu :  Baffi NTF 6000 , rok výroby: 2019 . Dodanie 

predmetu  zmluvy bolo realizované cez nákupný portál TENDERnet. Zmluva sa 

uzatvára s uchádzačom, ktorého ponuka zvíťazila.       

  

 

III. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

Cena predmetu dodávky je:  

 

Cena celkom bez DPH ........................................................         8 750,00  EUR 

DPH 20%.............................................................................         1 750,00  EUR              

CENA VRÁTANE DPH.....................................................        10 500,00  EUR 



 

Kupujúci uhradí cenu uvedenú v kúpnej zmluve na základe vystavenej faktúry. 

Splatnosť faktúry je 30 dní od odovzdania predmetu zmluvy. Doprava na miesto 

určenia je súčasťou predajnej ceny. 

 

 

IV. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU ZMLUVY 

 

Predávajúci zašle kupujúcemu písomné alebo telefonické avízo o pripravenosti 

dodávky. Miesto dodania/prevzatia predmetu zmluvy bude dohodnuté 

samostatne. Za predávajúceho sa zúčastní na odovzdaní technik predávajúceho. 

Súčasťou dodania predmetu zmluvy bude dodací list, preberací protokol. 

 

V. 

PRECHOD VLASTNÍCKYCH PRÁV 

 

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho po prevzatí stroja 

a po úplnom zaplatení faktúry o dodaní stroja.  

 

 

VI. 

GARANCIA 

 

Predávajúci poskytne na predmet dodávky 24 mesačnú garanciu. Dátum 

garancie začína plynúť dňom podpísania odovzdávajúceho protokolu. 

Predávajúci zabezpečuje na predmet dodávky garančný servis, v prípade dohody 

je možný aj pogarančný servis. 

 

VII. 

ZAŠKOLENIE OBSLUHY 

 

Zástupca predávajúceho vykoná v mieste dodávky predmetu zaškolenie obsluhy. 

Zaškolenie je súčasťou predajnej ceny. 

 

                                                 

          

VIII. 

ZMLUVNÉ POKUTY 

 

Táto zmluva bola uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

V prípade akéhokoľvek porušenia ustanovení tejto zmluvy, následkom čoho by 

mohlo nastať vymáhanie zmluvných pokút ktoroukoľvek zo zúčastnených 

zmluvných strán, pri stanovení výšky zmluvných pokút sa bude vychádzať 

z Obchodného zákonníka. 

 



IX. 

TERMÍN DODANIA STROJA 

                             

Dodávateľ dodá predmet zmluvy do 42 dní od podpisu zmluvy. 

 

X. 

OSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

V prípade hrubého porušenia povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo 

neodôvodneného preťahovania termínu dodávky v lehote viac ako 30 dní od 

zmluvného termínu má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. 

 

XI. 

VYŠŠIA MOC 

 

Predávajúci má právo preukázať nemožnosť plnenia z dôvodu nepredvídanej 

udalosti-vyššia moc. Pod nepredvídanou udalosťou sa chápe povodeň, požiar, 

zemetrasenie, vojnový stav alebo masové štrajky. V takomto prípade nemá 

kupujúci voči predávajúcemu právo na zmluvnú pokutu ani náhradu škody. 

Jedná sa o vyššiu moc, ktorú neodkladne oznámi zmluvný partner u ktorého 

došlo k takejto udalosti druhému zmluvnému partnerovi. 

 

XII. 

RÔZNE 

 

Táto zmluva bola vyhotovená v 2 výtlačkoch, pričom predávajúci obdrží  

1exemplár a kupujúci 1 exemplár. Túto zmluvu možno zmeniť len písomným 

dodatkom odsúhlaseným zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda platnosť 

dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení 

kupujúcim ako povinne zverejňovanou osobou.  

 

 

V Topoľníkoch, dňa 14.6.2019 V Jakubove, dňa 14.6.2019 

 

 

 

 

 

          

      ..............................................                      .................................................. 

              PREDÁVAJÚCI                                               KUPUJÚCI 

                 Róbert Baffi                                              Mgr. Peter Gajdár 

           Konateľ spoločnosti                                           Starosta obce 

 

                                             


