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HYDREX, spol. s r.o.,
Partizánska ulica č. 1 877. 962 05 Hriňová

KÚPNoP REDAJNA ZMLUVA
é.2011l3a02

t. Zmluvné strany
1. HYDREX, s.r.o.

Partizánska ul. 1877,962 05 Hriňová,
lČo: gt 633072
IČ DPH : SK2O2O473785
bank. spojenie: SLSP a.s.,

č,.ú. 402488782/0900
zast.: lng.Ján B a b i c- obchodný riaditeť, konateI'
d'a|ej len,,predávajúci..

2. Obec Jakubany
obecný úrad, Jakubany 555, 065 12 Jakubany
ICO: 00329924
D|Č :2020698559
bank. spojenie: VUB Stará Lubovňa,

č.Ú. 1352760210200
zast.: PhDr. Jozef Duf ala - starostaobce
d'alej len,,kupujúci..

Predmet zmluvy
1' PredávajÚci sa zavázuje dodať kupujÚcemu:

1ks /slovom jeden kus/ univerzá|ny nakladač ěelný UNc LocUsT
model L 903 so zák|adnou lopatou
1ks /s|ovom jeden kus/ presuvný podkop s Iopatou š. 400 mm
íks /s|ovom jeden kus/ výkyvná rad|ica s ocel'ovým britom
s mechanickým natáčaním

2' Kupujúci sa zaváz$e zap|atiť za dodaný tovar kúpnu cenu podI'a bodu
,,ll l:" tejto zmluvy.

cena a platobné podmienky
1' Zm|uvné strany sa dohod|i na kÚpnej cene za dodaný tovar nasledovne:
výrobok ks cena v EUR
UNC LOCUST 903
vo výbave pod|'a článku ll, bod í. ,| 36.250,-

[ .

i l1.

Tel.: 00421 45 549 7025-6, 9
Fax:00421 455497675
e-mail: hydrex@hydrex.sk

tČo: gt6 g30 zz
tČ opH: sxzozo+zezgs

Bank' spojenie: VÚB, a's. Hriňová
č'ú': 1 587692353/0200

Celkom k preplateniu bez DPH
DPH 20o/o
Celkom k preplateniu s DPH

36.250,-
7.250,-

43.500,-

Spo|očnosť je zapísaná na 0kresnom súde
v B. Bystrici' oddie| SRO v|oŽka č. 2856/s
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2' Kupujúci sa zavezuje, Že uhradí dohodnutÚ cenu za dodaný tovar

pod|'a,,bodu lll č|ánok 1'. bankovým prevodom V prospech účtu
predávajúceho na zák|ade Vystaveného daňového dokladu s 21.
dňovou splatnosťou '

3. Podpisom odovzdávacieho protoko|u obidve zmluvné strany potvrdzujú
akosť a kompletnosť predmetu zm|uvy v sú|ade s technickými

' podmienkamitovaru.

Termín p|nenia
1. Zm|uvné strany sa dohod|i, Že termín p|nenia dohodnutého predmetu

zm|uvy je stanovený do 31.03.20í í.

Miesto plnenia
1. Miesto plnenia je Jakubany.

Nadobudnutie v|astníckeho práva
1. Kupujúci nadobúda v|astnícke právo k dodanému tovaru aŽ úplným

zap|atením kúpnej ceny.

1 .

2 .

Bank. spojenie: VUB, a's. Hriňová
č.ú': 1 587692353/0200

spoIočnosťje zapísaná na 0kresnom súde
v B. Bystrici, oddie| SRO v|oŽka č.2856/5

VlI. Nebezpečenstvo škody na tovare
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase,
ked' prevezme tovar od predávajÚceho, a|ebo ak tak neurobí včas,
v čase ked' mu predávajúci umoŽní nak|adať s tovarom a kupujúci
poruší zm|uvu ým, Že tovar neprevezme.

Škoda na tovare, ktorá vznik|a po prechode jej nebezpečenstva na
kupujúceho, nemá vp|yv na jeho povinnosť zap|atiť kúpnu cenu,
s výnimkou toho, ak ku škode na tovare doš|o v dÓs|edku porušenia
povinnosti predávajúceho'

V|Il. Zodpovednosť za vady tovaru
1' Predávajúci poskytne kupujúcemu na dodaný tovar záruku v dÍŽke

trvania 24 mesiacov od dátumu podpisu odovzdávacieho protoko|u,
maxim. však do odpracovania 1800 Mh, pod|'a toho čo nastane skÓr.
Zahá4enie záručného servisu zabezpečuje predávajúci počas záruky
najneskór do 48 hodín od písomného /faxového/ nah|ásenia poruchy.
Záruka sa nevzťahuje na pneumatiky, fi|tre, náp|ne, Žiarovky, poistky,
batéria.

2. Kupujúci Sa zavázuje vykonávať pravide|nú kontro|u a údrŽbu
predpísanú uýrobcom pod|'a,,Návodu na obs|uhu a údrŽbu...

3. Kupujúci stráca záruku na tovar v prípade nedodrŽania podmienok,
ktoré sú obsahom ,,Návodu na obs|uhu a ÚdrŽbu,',

tČo: st o sgo zz
tČ npH: sxzozo+zezas

/ /

/r'/b lll; 33fi I 12213121,"''
(/ 

'- e-mail:hydrex@hydrex.sk
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4' Kupujúci sa zavezuje, že si u predáVajúceho objedná Vykonanie
záručných preh|iadok, ktoých rozsah je stanovený ,,Návodom na obs|uhu
a údrŽbu.'.

5. Predávajúci sa zavezuje vykonávať pozáručný servis od skončenia
záruěnej doby na dodaný tovar na zák|ade objednávky kupujúceho.

6. Záruka na dodaný tovar p|atí pre územie Slovenskej repub|iky.

Ix. . DokIady vzt?hujúce sa k tovaru
1, Predávajúci dodá s tovarom nas|edovné doklady:

kata|óg náhradných die|ov, návod na obs|uhu a údrŽbu, odovzdávajúci
protoko|, servisná kniŽka, osvedčenie o evidencii

x. odstúpenie od zmluvy
1' Ak omeškanie predávajúceho alebo kupujúceho so sp|nením jeho

závázku, vyp|ývajúceho z tejto zm|uvy znamená podstatné porušenie
jeho zmluvnej povinnosti, je druhá strana oprávnená od zmIuvy
odstÚpiť, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odk|adu po
to, čo sa o takomto porušenídozvede|a'

x|. ostatné dojednania
1' Pre touto zm|uvou neupraven é vzťahy p|atia prís|ušné ustanovenia

obchodného zákonníka o kúpnej zm|uve.

2' Túto zm|uvu moŽno meniť, rušiť a dop|nky k nej robiť len písomne po
obojstrannom súhlase obidvoch strán.

3. Zmlwa je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoých má kaŽdý jeden
platnosť originá|u, pričom každá zo zm|uvných strán obdrŽí jeden
exemp|ár.

4, Zmluva nadobúda p|atnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi
zmluvnými stranami.

V Hriňovej, dňa: 28. februára2011 V Jakubanoch dňa / €  3 zo,t4

lr|i*| rl.ř' |877, f,6' 05 ililóot|, st(
rtt m0 l4 Ú nm t{e0?0{tí?B5

lCO: 31 6 330 72
lC DPH: SK2020473785

Bank. spojenie: VUB, a.s. HriňoVá
č.ú.: -l 587692353/0200

Spoločnosť je zapísaná na 0kresnom súde
V B. Bvstrici' oddie| SRo v|ožka č. 2856/5

/ / Ter.: oo42r 45 549 7025-6, e
//rt,4 _ Fax:00421 455497675

/ /  t ' , '  e -ma i l : hyd rex@hydrex . sk
V


