KÚPNA ZMLUVA
2018 / Kukurica
uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, medzi :
Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo zápisu :
(ďalej len „predávajúci“)

Agroekochem s.r.o.
Jasenov 224/2, Jasenov, 066 01
Ján Fedurco, konateľ
36497819
IČ pre DPH: SK2021882071
zápis v Obchod. registri OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 15383/P

a
Kupujúcim :
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo zápisu :
(ďalej len „kupujúci“)

1.
2.

Článok I.
Predmet zmluvy
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu zrno kukurice (ďalej aj ako „tovar“) špecifikovaný v bode 2
tohto článku a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje prevziať dodaný tovar a zaplatiť
dohodnutú kúpnu cenu.
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je tovar z úrody roku 2018. Druh tovaru, jeho množstvo, termín dodania, a miesto
dodania tovaru je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:
Druh tovaru
a)

3.
4.

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
Ing. Ivan Seňko, konateľ
36 204 447
IČ pre DPH: SK2020496764
VÚB, a.s.,
číslo účtu: 1450115758/0200
zápis v Obchod. registri OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 12249/V

Kukurica zrno, 14 %
vlhkosť

Množstvo
tovaru (t)

Termín dodania

Miesto dodania tovaru

100

31.10.2018

Zemplínska Teplica

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar podľa príslušnej STN (kŕmne účely), v dohodnutom množstve
(s toleranciou +/- 5 % - povolená odchýlka z dohodnutého množstva tovaru) a najneskôr do uplynutia termínu dodania.
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom fakturácie
kúpnej ceny za tovar v zmysle bodu 2 čl. III. tejto zmluvy.
Článok II.
Dodacie podmienky

1.

1.
2.

3.

4.

Predávajúci dodá tovar do miesta dodania na meno Kupujúceho na vlastné náklady.
Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky
Kúpna cena tovaru je stanovená na 1 tonu čistej váhy tovaru na základe analýzy podľa článku II. tejto zmluvy pri
požadovaných kvalitatívnych parametroch.
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na kúpnej cene 142,00 EUR/tona za predmet zmluvy uvedený v čl. I
V prípade, ak to všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa k dani z pridanej hodnoty ustanovujú
(vzhľadom na druh dodávaného tovaru, ktorým je komodita), k dohodnutej kúpnej cene bude pripočítaná aj
príslušná DPH v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, platná
v čase plnenia zmluvy.
Úhrada kúpnej ceny vrátane DPH bude realizovaná na základe faktúry vystavenej predávajúcim v súlade s ustanoveniami
tejto zmluvy, spĺňajúcej všetky náležitosti daňového dokladu, a to bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov
prostredníctvom banky na účet predávajúceho uvedený vo faktúre, pričom faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej
vystavenia.
V prípade omeškania zo zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho dojednaný úrok
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
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Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán a prehlásenia predávajúceho
Kupujúci je povinný prevziať tovar dodaný predávajúcim v súlade so všetkými podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
Predávajúci vyhlasuje, že na tovare (predmete kúpy) neviaznu žiadne práva tretích osôb a je výlučným vlastníkom tovaru.
Predávajúci zároveň prehlasuje, že neexistujú žiadne dohody, záväzky alebo nároky tretích osôb, ktoré by mohli mať
akýkoľvek vplyv na predmet tejto zmluvy a že kupujúceho informoval úplne a pravdivo o všetkých skutočnostiach
týkajúcich sa predmetu kúpy. Predávajúci si je vedomý právnych následkov, ktoré môžu vzniknúť v prípade, že vyššie
uvedené vyhlásenia predávajúceho (alebo ktorékoľvek z nich) sa ukážu v rozpore so skutočnosťou alebo ako neúplné.
Predávajúci vyhlasuje, že pred podpísaním tejto kúpnej zmluvy neuzatvoril žiadnu inú písomnú zmluvu alebo inú listinu,
ktorou by predmet kúpy odplatne alebo bezodplatne scudzil tretím osobám odlišným od kupujúceho, alebo akýmkoľvek
spôsobom zaťažil v prospech tretích osôb, zriadil k predmetu kúpy v prospech tretích osôb záložné právo.
Článok V.
Zmluvná pokuta, náhrada škody a záležitosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku si nebudú uplatňovať pokiaľ k neplneniu predmetu
zmluvy v zmysle článku I. dôjde z dôvodov vis major ( vojny, požiar, zemetrasenie, povodne).
Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli
dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami
poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy.
Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty.
Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.
Zmluvná pokuta je splatná do 5 dní od dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie druhej zmluvnej strane.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia a zánik zmluvy
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Túto zmluvu je možné dopĺňať a meniť len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Zmluva podľa dohody zmluvných strán zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán alebo
b) odstúpením od zmluvy podľa bodu 4 tohto článku.
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy len v prípade, že:
a) predávajúci riadne nedodá kupujúcemu objednaný tovar,
b) kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar.
Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle ju vlastnoručne
podpísali.
V Zemplínskej Teplici, dňa 12.10.2018
Za predávajúceho :

Za kupujúceho :

.....................................................
Ján Fedurco, konateľ

......................................................................
Ing. Ivan Seňko, konateľ
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