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Kúpna zmluva č.2200771

uzatvorená podľa § 409 a naši. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorSfch predpisov (ďalej
len „Obchodný zákonník") medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
V mene ktorého koná:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
BIČ:

Arimex Bratislava spol. s r. o.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
31325076
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka Č.: 2862/B
Ing. Jozef Rebro - konateľ
2020335581
SK 2020335581
Československá obchodná banka, a.s.
483969923 /7500
SK26 7500 0000 0004 8396 9923
CEKOSKBX

(ďalej len „predávajúci")
R

Kupujúci
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
V mene ktorého koná:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIČ:

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, 076 64 Zemplínska Teplica
36204447
v Obchodnom registri Okresného súdu TrenCín, oddiel: Sa, vložka C.: 10129/R
Ing. ivan Senko - konateľ
2020032003
SK2020032003
VÚB banka, a.s.
SK51 0200 0000 00145011 5758
SUBASKBX

(ďalej len „kupujúci")
(kupujúci a predávajúci ďalej spolu len „Zmluvne strany" alebo samostatne ako „Zmluvná strana")
s nasledovným obsahom:
Článok L
Predmet zmluvy
1.
2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci odobrať a zaplatiť Tovar na základe podmienok podľa tejto
Zmluvy ( ďalej len „Zmluva")
Predmetom plnenia je hnojivo močovina granu tuvaná, balenie v Big Bag, v množstve 48 ton (ďalej len
„Tovar')
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Článok II.
Kúpna cena
1.
2.

Kúpna cena EUR/1 bez DPH ; 294,- EUR/t
Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná ku kúpnej cene v zmysle platných právnych
predpisov v čase fakturácie.

Článok 111.
Dodacie podmienky
1.
2.
3.

Termín dodania je v mesiaci 2-3/2020 v opcii predávajúceho.
CPT sklad kupujúceho Zemplínska Teplica 076 64 (INCOTERMS 2010)
Ak je kupujúci v oneskorení s odberom Tovaru a nedôjde k dohode o predĺžení termínu dodania, kupujúci
je povinný odobrať Tovar do 14 dní od doručenia písomnej výzvy predávajúceho.
Článok IV.
Kvalita

Predávajúci je povinný dodať Tovar v nasledujúcej kvalite, pričom kvalita je finálna pri dodaní Tovaru do skladu
kupujúceho:
Kvalitatívne parametre : m očovina Ľra ňu lov aná
Technická Špecifikácia:
Kvalitatívne parametre :
Obsah dusíka min. 46%, granulometrické zloženie,
obsah častíc veľkosť 2,0 - 5,0 mm
v % min 99, sypkosť v % min 96
Článok V.
Nároky z vád Tovaru
l2.

3.

Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, nároky z vád Tovaru sa spravujú Obchodným zákonníkom.
Miestom množstevného a kvalitatívneho plnenia a prevzatia Tovaru kupujúcim je sklad kupujúceho,
ktorý je uvedený v či. III, bod 2 Zmluvy, ktorý je konečným odberným a vážnym miestom. Fyzické
a kvalitatívne prevzatie Tovaru je vykonané jeho vyložením v sklade kupujúceho z dopravného
prostriedku predávajúceho. Kupujúci počas vykladania Tovaru je povinný posúdiť senzorický stav
Tovaru, odborne odobrať rúrkovým vzorkovačom najmenej tri vzorky o hmotnosti 2 kg pre prípad
reklamácie za prítomnosti Šoféra . pričom je povinný vzorky deponovať vo svojom sklade na mieste
určenom a označenom pre uloženie vzoriek. Vzorky je nutné odobrať do vreciek určených na odber
vzoriek, označiť ich tak, aby boli identifikovateľné a nezameniteľné, zapečatiť a nechať podpísať
šoférom.
Kvalita sa stanoví na základe rozboru postupne 1.-3. vzorky deponovanej v laboratóriu skladu, pričom
záujem o vykonanie rozboru musí kupujúci oznámiť predávajúcemu do 5 dní od vyloženia Tovaru
v sklade kupujúceho. Na neskorSiu reklamáciu sa neprihliada. Prebratie vzorky v sklade a jej zaslanie na
rozbor do nezávislého akreditovaného laboratória v EU sa uskutoční na žiadosť kupujúceho alebo
predávajúceho, ktorý prevzatím a zaslaním vzorky poverí prvotriednu nezávislú inšpekčnú spoločnosť.
Konečná kvalita bude potom stanovená ako aritmetický priemer prvej, druhej, poprípade tretej vzorky.

Článok VL
Platobné podmienky
1.

Kúpna cena bude uhradená najneskôr do 31.8.2020 na základe vystavených faktúr, dodacích listov,
vážnych lístkov, pričom na faktúrach musí byť uvedené Číslo Kúpnej zmluvy, názov Tovaru a miesto
vykládky.
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2.
4.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že, akékoľvek pohľadávky kupujúceho voči predávajúcemu vyplývajúce zo
Zmluvy nie je kupujúci oprávnený postúpiť na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu
predávajúceho.
Kupujúci prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie je dlžníkom daňového úradu. Predávajúci
vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa kupujúci mal stať
ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 6% zákona o DPH a kupujúci vyhlasuje, že nie
je zaradený do zoznamu platiteľov DPII u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, vedenom
Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky podľa § 69
ods. 15 zákona o DPH. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že okamžite ako bude mať vedomosť o tom, že je
zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPII,
bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámi predávajúcemu.
Kupujúci predloží 14 dní po podpise Zmluvy potvrdenie z daňového úradu, Že ku dňu podpisu Zmluvy
nieje dlžníkom daňového úradu.
Článok VH.
Sankcie

V prípade neodobratia celkového množstva 48 ton Tovaru alebo jeho Časti v termíne podľa Zmluvy, kupujúci sa
zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu 50,00 EUR za každú neodobratú tonu Tovaru. Zaplatením
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu prípadnej škody v celom rozsahu.
Článok VIU.
Ukončenie Zmluvy
1.

2.

3.

Zmluvu je možné pred splnením z nej vyplývajúcich záväzkov ukončiť:
a)
písomnou dohodou medzi Zmluvnými stranami;
b)
písomným odstúpením od Zmluvy za podmienok daných Zmluvou a/alebo Obchodným
zákonníkom, a to najmä v prípade podstatného porušenia Zmluvy.
Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
omeškanie kupujúceho s platením záväzkov vyplývajúcich z obchodnej činnosti medzi
predávajúcim a kupujúcim;
ak bola vyhlásená na kupujúceho reštrukturalizácia alebo ak bol na majetok druhej Zmluvnej
strany vyhlásený konkurz, alebo ak je druhá Zmluvná strana v likvidácii;
ak MďrcÄ«j Zmluvnej strany nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 p/sm. b)
druhého bodu zákona o DPH alebo bude druhá Zmluvná strana zverejnená v príslušnom zozname
osôb na zrušenie registrácie podľa § 8J ods. 4 písm. h) Zákona o DPH vedenom Finančným
riaditeľstvom SR.
Písomné odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle Zmluvnej strany,
ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy, bude doručený druhej Zmluvnej strane. Na účely
tohto bodu nieje prípustné doručenie e-mailom.
Článok IX.
Vyhlásenia Zmluvných strán a doručovanie

1.
2.

3.

Predávajúci prehlasuje, že Tovar a ani vzájomné záväzky a pohľadávky nebudú zaťažené právami tretích
osôb.
Korešpondenčná adresa predávajúceho pre doručovanie oznámení, žiadostí alebo inej korešpondencie
medzi Zmluvnými stranami je ľh'cko^anmex.sk, ekonomické oddelenie: ekonóm ^ arímex,sk
korešpondenčná adresa kupujúceho je sppno@slovanet.sk. Tel. 0908 987 672, okrem prípadu, že
v Zmluve je vylúčené doručovanie e-mailom.
Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť alebo iný doklad podľa Zmluvy adresátovi na adresu jeho
sídla alebo na inú jeho adresu uvedenú v Zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť
prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú na 3. deň odo dňa jej odoslania adresátovi, a to aj vtedy, ak
sa adresát o tom nedozvie.
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Článok X.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.
4.

5.

Právny vzťah Zmluvných strán založený Zmluvou, ak ho Zmluva výslovne neupravuje inak, sa spravuje
platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy, vrátane sporov ojej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú
riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa
jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho
rozhodnutie bude pre Zmluvné strany záväzné.
Akékoľvek zmeny a doplnenia Zmluvy môžu zmluvné sírany uskutočniť len formou písomných a riadne
číslovaných dodatkov k tejto Zmluve podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
V prípade, že niektoré ustanovenie Zmluvy sa stane neplatným a/alebo neúčinným, nie je tým dotknutá
platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Pre tento prípad sa Zmluvné strany zaväzujú, Že
takéto neplatné a/alebo neúčinné a/alebo nevykonateľné ustanovenie nahradia iným platným a účinným
ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
Prílohy Zmluvy tvoria všetky dokumenty k obchodovaniu s hnojivami platné od ] .1.2016 uvedené na
www.arirnex.sk v Časti Hnojivá, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou Zmluvy

6.
7.
8.

Kvalitatívne parametre
Balenie, skladovanie, doprava
Etiketa
BOZP
Všeobecné podmienky

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, Ĺ ktorých každá Zmluvná strana dostane po jednom
rovnopise.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali a jej obsahu porozumeli, na mak čoho
pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa U.02.2020

V Zemplínskej Teplici f / 02

Za predávajúceho:
Arimex Bratislava spol. s r. o.

Za Kupujúceho:
AGROPODNTK SLAMOZ spol. s r.o.

~) AGROPODNfK SWMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
IČO: 36204447® D I Č : 2020032003
Ing. Jozef Rebro - konateľ

Ing. Ivan Seňko - konateľ

