Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
Predávajúci:
POLYNOVA, spol. s r.o.
Sídlo:
Kvetoslavov 212, Kvetoslavov 930 41
Štatutárny orgán:
Ing. Juraj Knezovič – konateľ spoločnosti
Zapísaný v:
OR SS Trnava, Oddiel Sro, Vložka: 1920/T
IČO:
34138056
DIČ:
2020370000
IČ DPH:
SK2020370000
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
4001214068/7500
(ďalej len ako "Predávajúci")
a
Kupujúci:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT
956 34 Ostratice č. 144
Ing. Miloš Šebo – predseda predstavenstva
Ing. Peter Sekera – podpredseda predstavenstva
Zapísaný v:
OR OS Trenčín, Oddiel Dr, Vložka 10084/R
IČO:
36313556
DIČ:
2020139990
IČ DPH:
SK2020139990
Bankové spojenie: Unicredit Bank
Číslo účtu:
6615647043/1111
(ďalej len ako "Kupujúci")
uzatvárajú túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok.

1 Predmet zmluvy
1.1 Predávajúci sa zaväzuje predať Kupujúcemu tovar:
Mulčovač - drvič - 1 ks, postrekovače - 2 ks, zhrabovač konárov - 1 ks,výkyvná sekcia
- 1 ks, zberové vozíky - 15 ks, mulčovač - kosačka - 1 ks, elektrické nožnice do sadu 2 ks.
1.2 Kupujúci sa zaväzuje za dodávku tovaru zaplatiť cenu podľa podmienok dohodnutých v
tejto zmluve.
1.3 Predávajúci bude plnenie predmetu zmluvy realizovať na vlastné nebezpečenstvo a pri
realizácií predmetu tejto zmluvy bude postupovať v súlade s požiadavkami Kupujúceho
špecifikovanými v tejto zmluve, právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú
platné na území Slovenskej republiky a bude rešpektovať chránené práva a záujmy tretích
strán.

2

Cena

2.1 Cena je dohodnutá na základe vopred predloženej cenovej ponuky za kompletnú dodávku.
2.2 Všetky časti ceny sú uvedené a sú splatné v eurách (EUR).
2.3 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, cena zahŕňa:
- poistenie počas dopravy,
- colné poplatky,
- dopravné na dohodnuté miesto v Slovenskej republike.
Cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bude pripočítaná k cene za tovar a
fakturovaná v zákonom stanovenej výške.
2.4 Celková cena za plnenie poskytnuté Kupujúcemu Predávajúcim podľa tejto zmluvy je
86.580,- EUR, slovom osemdesiatšesťtisícpäťstoosemdesiat EUR bez DPH.
2.5 Cena za jednotlivé časti
P.
č.

Názov predmetu zákazky

„Technika do ovocných
sadov“
1. Mulčovač-drvič
2. Postrekovač
3. Zhrabovač konárov
4. Výkyvná sekcia
5. Zberové vozíky
6. Mulčovač-kosačka
7. Elektrické nožnice do sadu
Spolu Eur

M.J.

množ
stvo

Cena za MJ bez
DPH Eur

Cena spolu bez
DPH Eur

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

1
2
1
1
15
1
2

4.990,10.240,9.990,4.990,2.490,5.990,1.395,-

4.990,20.480,9.990,4.990,37.350,5.990,2.790,86.580,-

3

Platba ceny

3.1 Predávajúci vystaví Kupujúcemu faktúru v plnej cene dohodnutej v predmete zmluvy so
splatnosťou 60 dní. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z.
o DPH v znení neskorších predpisov. V prípade jej neúplnosti alebo nesprávnosti je
Kupujúci oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu v lehote jej splatnosti na opravu/doplnenie.
3.2 Úhrada ceny za plnenie Predávajúceho bude poukázaná v prospech Predávajúceho na jeho
vyššie uvedený účet, a musí byť v plnej výške, neznížená o akékoľvek bankové poplatky
alebo iné náklady spojené s prevodom. V prípade omeškania úhrady ceny po lehote
splatnosti faktúry má Kupujúci právo vyčísliť Predávajúcemu penále z omeškania platby
vo výške 0,1 % z ceny tovaru za deň omeškania.
3.3 Platba za vystavenú faktúru bude realizovaná z účtu kupujúceho.
3.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza až úplným zaplatením jeho ceny.

4

Dodanie a doba plnenia

4.1 Kupujúci sa zaväzuje dodať tovar v tovar naraz v jednej dodávke. Plnenie Predávajúceho
podľa tejto zmluvy sa pokladá za uskutočnené, keď dôjde k dodaniu tovaru na dohodnuté
miesto, jeho preskúšaniu a k zaškoleniu personálu Kupujúceho prostredníctvom poverenej
osoby, resp. osôb Predávajúceho. Kupujúci poskytne Predávajúcemu nevyhnutnú
súčinnosť.
4.2 Termín dodania: 14 dní od doručenia objednávky
4.3 Ak nastane omeškanie Predávajúceho s dodaním tovaru z dôvodov, o ktorých sa možno
rozumne domnievať, že za dôvody takého omeškania Predávajúci zodpovedá, má
Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho vyplatenie pokuty za nedodanie tovaru vo
výške 5% z ceny tovaru.
4.4 Predávajúci dodá Predmet zmluvy podľa bodu 1.1 na miesto plnenia, t.j.
PD Čachtice: mulčovač - drvič, 1 ks,
PD Tvrdošovce: mulčovač - kosačka1 ks, elektrické nožnice 1 ks,
FRUCTOP Ostratice: postrekovač, 1 ks, zhrabovač konárov 1 ks, výkyvná sekcia 1 ks,
zberové vozíky 14 ks,
PPD Trhové Mýto: elektrické nožnice 1 ks,
AGROTOP Topoľníky: zberový vozík, 1 ks, postrekovač 1 ks
Po dodávke a odskúšaní tovaru dôjde k podpisu dodacieho listu, ktorým Kupujúci
potvrdzuje prevzatie tovaru.
4.5 Zmeny v rozsahu dodávky tovaru alebo iných ustanovení tejto zmluvy môžu byť
uskutočnené len na základe písomného dodatku k tejto zmluve.

5

Bezpečnosť zamestnancov

Zamestnanec Kupujúceho bude vždy sprevádzať pracovníkov Predávajúceho, pokiaľ sa títo
budú zdržiavať v priestoroch Kupujúceho. Kupujúci prijme všetky primerané opatrenia pre
ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov Predávajúceho vo svojich priestoroch.

6

Záruky

Záväzky Predávajúceho v súvislosti s vadami jeho plnenia alebo zárukou za akosť či inou
zárukou ohľadom tovaru budú v rozsahu a v súlade s ustanoveniami tohto článku.
6.1 Záruka na tovar
6.1.1 Predávajúci poskytuje záruku, že tovar nemá vady materiálu alebo spracovania po
dobu 12 mesiacov počítanú od dátumu uvedenia tovaru do prevádzky (zaškolenie
zamestnancov Kupujúceho poverenou osobou (-ami) Predávajúceho) - „záručná
doba“. Záručné podmienky tvoria nedeliteľnú prílohu tejto Kúpnej zmluvy.
6.1.2 Predávajúci sa zaväzuje, že opraví alebo vymení akúkoľvek časť dodaného tovaru,
ktorá je vadná /mimo dielov bežného opotrebenia/ v záručnej dobe /za dodržania
záručných podmienok uvedených v prílohe tejto zmluvy/ v dôsledku vady materiálu
alebo spracovania. Počas nefunkčnosti tovaru záručná doba neplynie. Všetok
nahradený tovar alebo súčasti tovaru sa stáva majetkom Predávajúceho a nahradzujúci
tovar (alebo časti tovaru) sa stávajú majetkom Kupujúceho v rozsahu v akom tomu
bolo pred výmenou.
6.1.3 Vyššie uvedené záručné opravy bude Predávajúci vykonávať v priestoroch
Kupujúceho, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Ak si to povaha vykonávanej servisnej
činnosti alebo opravy u zákazníka je zabezpečiť vyhovujúce uzatvorené priestory,
v ktorých teplota neklesne pod 15 stupňov Celzia a bude v nich k dispozícií elektrická
prípojka na 220/380 V. V prípade, že servisný technik neuzná priestory za vyhovujúce
k tejto činnosti, predávajúci si vyhradzuje právo v týchto priestoroch záručný a
pozáručný servis odmietnuť vykonať a požadovať dopraviť predmet zmluvy na
náklady kupujúceho do najbližšieho servisného strediska predávajúceho resp. iných
vyhovujúcich priestorov v blízkosti sídla Kupujúceho.
6.2 Duševné vlastníctvo tretích strán
6.2.1 Predávajúci bude na svoje vlastné náklady obhajovať Kupujúceho proti akémukoľvek
nároku tretej osoby, podľa ktorého niektorý z Produktov dodaných podľa týchto
podmienok porušujú vynález alebo autorské právo podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky a uhradí všetky náklady a náhrady škody prisúdené na základe
právoplatného rozhodnutia súdu vo veci takého nároku a to všetko len za predpokladu,
že bude o takomto nároku bez odkladu písomne upovedomený a že mu budú
poskytnuté informácie a súčinnosť, ktorú možno rozumne očakávať, ako aj výhradná
plná moc k obhajobe proti takému nároku, spolu so splnomocnením tento nárok
uspokojiť zmierom. V dôsledku takého uplatňovaného nároku môže Predávajúci pre
Kupujúceho získať právo Produkt naďalej užívať, či tento vymeniť alebo modifikovať
tak, aby nenarušoval dotknuté chránené práva alebo, ak nie sú také spôsoby nápravy
prakticky možné alebo vhodné, Kupujúci bude mať nárok na vrátenie neodpísanej
hodnoty dotknutých Produktov po ich vrátení Predávajúcemu.

6.3 Spoločné ustanovenia
6.3.1 Záruka sa neposkytuje ohľadne produktov, u ktorých boli odstránené sériové čísla.
6.3.2 Kupujúci sa zaväzuje vykonať všetky dostupné opatrenia na zabezpečenie toho, aby
nemohlo dôjsť ku strate dát v súvislosti so záručnými alebo údržbovými prácami na
produktoch.

7

Všeobecné ustanovenia

7.1 Zhotoviteľ súhlasí, aby oprávnení kontrolní zamestnanci vykonali kontrolu obchodných
dokumentov vo vzťahu k predmetu obstarania tejto zmluvy počas trvania realizácie
projektu s PPA a počas 5-tich rokov po skončení realizácie projektu.
Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci SOPO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva
financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s
príslušnými predpismi.
7.2 Práva z tejto zmluvy nie sú prevoditeľné bez predchádzajúceho písomného súhlasu
obidvoch zmluvných strán.
7.3 Všetky oznámenia s právnym alebo zmluvným účinkom sa budú písať v slovenskom
jazyku a posielať druhej strane doporučene (alebo na doručenku) na jej horeuvedenú alebo
dodatočne písomne oznámenú adresu.
7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán.
7.5 Ak nie je dohodnuté inak, práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy neupravené
touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom
znení.
7.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho dva obdrží Kupujúci a jeden
obdrží Predávajúci.
7.7 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu textu tejto zmluvy, ako aj informácií
spojených s plnením tejto zmluvy.

7.8 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, nepožadujú zmeny ani doplnky a na
dôkaz svojej pravej a slobodnej vôle potvrdzujú túto svojimi podpismi.
V Ostraticiach, dňa 25.11.2013
Kupujúci:

Predávajúci:

_____________________________
_____________________________
Ing. Miloš Šebo
Ing. Juraj Knezovič
predseda predstavenstva
konateľ
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT
POLYNOVA, spol. s r.o.

_____________________________
Ing. Peter Sekera
podpredseda predstavenstva
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT
príloha : záručné podmienky

Záručné podmienky predmetu Kúpnej zmluvy
1. Poskytnutím záruky predávajúci zaručuje, že predmet kúpy má vlastnosti stanovené technickými
podmienkami a záväznými normami, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu predmetu Kúpnej
zmluvy, prípadne vlastnosti obvyklé.
2. Záruka poskytnutá predávajúcim kupujúcemu je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia
predmetu kúpy kupujúcim resp. leasingovým nájomcom a podpísaním preberacieho protokolu.
3. Podmienkou platnosti záruky je, že:
 Predmet kúpy je používaný v súlade s technickými podmienkami výrobcu
 sú uskutočňované servisné prehliadky podľa predpísaných intervalov uvedených v Návode na
obsluhu alebo o ktorých sú vedené záznamy v Servisnej knižke /ak bola vydaná výrobcom
alebo dovozcom/
 pri opravách a údržbe sú použité originálne dielce a príslušenstvo
 sú dodržiavané pokyny v Návode na obsluhu



pri reklamácii je predložená Servisná knižka /ak je vydaná výrobcom alebo dovozcom

4. Záruka sa nevzťahuje:
 na prirodzené opotrebenie, na vady, ktoré vznikli preťažovaním predmetu kúpy, neodborným
zaobchádzaním, alebo nepovolenými úpravami (dodatočná montáž výrobcom neschválených
dielcov, resp. príslušenstva)
 na vady, ktoré vznikli vonkajšími vplyvmi a nedostatočnou údržbou
 na vady, ktoré neboli včas reklamované a odborne odstránené podľa predpisov výrobcu
 na vady zavinené použitím dielcov, príslušenstva a technológií, ktoré neboli
schválené/stanovené výrobcom.
 v dôsledku nesprávneho používania predmetu kúpy, nakladania s ním, používanie predmetu
kúpy na iný ako určený účel,
 na nadmerné opotrebenie z dôvodu nesprávneho používania predmetu kúpy, nesprávnym
uskladnením, poškodením treťou osobou, nesprávnou manipuláciou, požívaním predmetu
kúpy osobou, ktorá nie je riadne zaškolená na jeho používanie alebo osobou neoprávnenou
alebo nespôsobilou používať predmet kúpy.
5. Zjavné vady predmetu kúpy je kupujúci povinný reklamovať ihneď pri prevzatí tovaru
v písomnej forme, v opačnom prípade takáto reklamácia nebude uznaná.
6. Obsahom záruky je v rámci záručnej doby bezplatná oprava chýb a vád tovaru, ktoré sa
vyskytnú na dodanom tovare v dôsledku chybnej konštrukcie, montáže, funkcie alebo
chybného materiálu s výnimkou chýb, na ktoré bola poskytnutá pri uzatváraní zmluvy zľava
z kúpnej ceny. V prípade výmeny častí alebo súčastí predmetu kúpy v rámci záručnej opravy,
stávajú sa pôvodné súčasti alebo časti predmetu kúpy, ktoré boli nahradené resp. vymenené
vlastníctvom predávajúceho.
7. Záručnú opravu nie je možné realizovať v prípade, ak kupujúci neuhradil kúpnu cenu v plnej
výške predávajúcemu, v prípade havárie spôsobenej kupujúcim, resp. ním poverenou osobou
alebo treťou osobou a v prípade, ak kupujúci opravil alebo nechal opraviť alebo upraviť
predmet kúpy alebo jeho časť bez toho, aby o tom písomne vopred upovedomil
predávajúceho a bez vopred daného písomného súhlasu predávajúceho. Záruka sa
nevzťahuje na predmet kúpy, ktorý má poškodené alebo odstránené kontrolné značky alebo
plomby.
8. Nároky zo záruky možno uznať výlučne na základe predloženého záručného listu kupujúcim.
Nie je možné uznať právo zo záruky v prípade, ak odo dňa uzatvorenia zmluvy, resp.
prevzatia predmetu kúpy uplynula záručná doba. Deň začatia plynutia záručnej doby bude
vyznačený v záručnom liste tovaru. Nároky plynúce so záručnej doby si kupujúci uplatňuje
výlučne písomnou formou, dodaním predmetu zmluvy do servisného strediska predávajúceho
a podpisom preberajúceho protokolu na reklamačné konanie.
Haváriu a poškodenie vozidla v záručnej dobe je vlastník resp. leasingový nájomca predmetu
kúpy povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu.
Nároky vyplývajúce zo záruky (odstránenie vád) je potrebné uplatniť výlučne u predávajúceho,
ktorý je oprávnený výrobcom oprávnený túto činnosť vykonávať, spísaním potvrdenia
o uplatnení reklamácie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vady zistil.
Vlastník resp. leasingový nájomca predmetu kúpy je povinný poskytnúť predávajúcemu pre
odstránenie vád nevyhnutnú súčinnosť.
Pri uplatňovaní prvej reklamácie sa kupujúci preukáže Servisnou knižkou /ak bola vydaná
výrobcom alebo dovozcom/ a daňovým dokladom (resp. faktúrou, alebo leasingovou
zmluvou). V prípade, že predmet kúpy pristaví iná osoba ako kupujúci, resp. osoba uvedená
v daňovom doklade, faktúre či leasingovej zmluve, je povinná súčasne predložiť aj
splnomocenstvo, ktorým ju kupujúci splnomocňuje k uplatneniu práv zo zodpovednosti za
vady. Potvrdenie predávajúceho o uplatnení reklamácie bez ďalšieho neznamená uznanie
reklamovaných vád.

Pri servisných prehliadkach je nutné dodržať predpísaný časový interval podľa Návodu na
obsluhu alebo podľa Servisnej knižky /ak bola vydaná výrobcom alebo dovozcom/.
Nároky zo záruky zanikajú za podmienok uvedených v zákone, prípadne nesplnením
niektorých podmienok uvedených v záručnom liste.
Nároky zo záruky zanikajú, ak vady na predmete kúpy boli spôsobené dielcami alebo
príslušenstvom, ktoré predávajúci neschválil, alebo v dôsledku nedodržania predpisov pre
opravy a údržbu.

V Ostraticiach, dňa 25.11.2013
Kupujúci:

Predávajúci:

_____________________________
_____________________________
Ing. Miloš Šebo
Ing. Juraj Knezovič
predseda predstavenstva
konateľ
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT
POLYNOVA, spol. s r.o.

_____________________________
Ing. Peter Sekera
podpredseda predstavenstva
Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT

