
Kúpno-predajná zmluva na predaj stroja 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami 

 

Názov spoločnosti : KAMÉLIA s.r.o. 

so sídlom:   Hlavná 520, 076 64 Zemplínska Teplica 

IČO:    36598887 

DIČ:    2022090730 

IČ DPH:   SK 2022090730 

zastúpená:   Kamil Rožok, konateľ 

bankové spojenie:  FIO banka a.s. 

IBAN:    SK64 8330 0000 0029 0184 5800 

 

(ďalej len ako „Predávajúci“) 

 

a 

 

Názov spoločnosti : Obecný úrad Kazimír      

so sídlom:   Hlavná 93/105, 076 13 Kazimír 

IČO:    00331597 

DIČ:   2020773436 

IČ DPH:    

zastúpená:   Ing. TOMA Tomáš, starosta 

bankové spojenie:  VUB banka, a.s. 

IBAN:   SK77 0200 0000 0000 1032 0622 

    

(ďalej len ako „Kupujúci“) 

 

 
 

 
Článok I. 



 

1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu 

Názov zákazky: 

traktorovú mulčovaciu kosačku podľa objednávky, ktorá je neoddeliteľnou prílohou kúpnej zmluvy. 

 

2. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet zákazky v stanovenom čase na určené miesto, t. j. do 

30.12.2020, Obecný úrad Kazimír, Hlavná 93/105, 076 13 Kazimír. 

 

3. Zmluvné strany dohodli cenu tovaru, ktorý je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy vo výške: 

cena bez DPH:     9.000 ,- € 

DPH 20%    1.800 ,- € 

cena s DPH  10.800 ,- € 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že stroj bude fakturovaný nasledovne: 

100% - z ceny stroja pri dodaní stroja 

 

5. Záručnú dobu a záručný servis poskytne predávajúci v dĺžke minimálne 12 mesiacov. Súčasťou dodávky 

bude funkčné odskúšanie stroja, zaškolenie obsluhy a technická dokumentácia. 

 

6. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením faktúry. 

 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení 

alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Ak pri riešení 

rozporu nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je 

ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušného súdu. 

 

8. Akékoľvek dojednanie, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany platné a záväzné len 

vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísaný oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. 

 

9. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj spôsobu 

ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strany, ktorej sa niektorá z týchto zmien 

týka, oznámi druhej strane túto skutočnosť a to bez zbytočného odkladu. 

 

10. Táto zmluva je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál.  Každá 

zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise. 

 

11. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kazimír, 23.12.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

             ...........................................                                          .......................................... 
                   Obecný úrad Kazimír     KAMÉLIA s.r.o. 

         Ing. Toma Tomáš        Kamil Rožok 
 

 

 


