KÚPNA ZMLUVA
Zmluva je uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení.
1/ ZMLUVNÉ STRANY:
Predávajúci : TSM SLOVAKIA s.r.o.
Nešporova 2, 036 01 Martin, Slovenská republika
Zastúpená : Ing. Ivan Haliena – konateľ
IČO : 45 331 294
Registrovaná na Okresnom Súde Žilina, Obchodný register 52231/L oddiel sro
Kupujúci :

Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP 1/13 97613 Slovenská Ľupča
Zastúpená : Mgr. Roland Lamper - starosta
IČO : 00313823
Registrovaná na Okresnom Súde Žilina, Obchodný register

2/ PREDMET ZMLUVY:
Predávajúci dodá a kupujúci odoberie nové úžitkové vozidlo: PIAGGIO NP6 TW 3250 hákový nosič
kontajnerov
v nasledovnej špecifikácii:
Popis vozidla: 2 miesta na sedenie, kategória vozidla N1, Euro 6, farba: biela,
celková hmotnosť: 2800 kg, motor: 1498 cm3, 78 kW, 136 Nm, prevodovka: manuálna 5 + spiatočka
palivový systém: benzín + LPG verzia LR (55 l nádrž na LPG)
Základná výbava - START: ABS, ESC, EBD, ASR, imobilizér, airbag vodiča, el. okná, centrálne
zamykanie s diaľkovým ovládaním, sada na opravu pneumatík, dažďový a svetelný senzor,
predpríprava pre autorádio.
Doplnková výbava (zahrnutá v cene): plnohodnotná rezerva s držiakom. HD diferenciál
s uzávierkou, ťažné zariadenie, čelný držiak príslušenstva
3/ CENA:
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej kúpnej cene predmetu zmluvy v zmysle zákona č. 18/1996
Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovne:
PIAGGIO NP6 TW 3250 hákový nosič kontajnerov
DPH (20%):
CENA celkom s DPH:

44 700 €
8 940 €
53 640 €

4/ PLATOBNÉ PODMIENKY:
Zmluvní partneri sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:
- záloha 30% z celkovej ceny predmetu zmluvy s DPH, vo výške 16 092 € bude uhradená ihneď po
podpise kúpnej zmluvy na základe proforma faktúry
- doplatok z celkovej ceny predmetu zmluvy s DPH, t.j. 37 548 € bude kupujúcim uhradené pri
odovzdaní predmetu zmluvy na základe riadnej faktúry.
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5/ VLASTNÍCKE PRÁVO:
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy až po uhradení celej kúpnej ceny
predávajúcemu.
6/ DODACIE PODMIENKY:
1.
2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 2 tejto zmluvy do 31.12.2022,
respektíve do 130 dní od uhradenia zálohy kupujúcim, podľa toho čo nastane skôr.
Predmet zmluvy bude dodaný v zodpovedajúcej kvalite podľa článku 2. Okrem uvedeného
vozidla sa predávajúci zaväzuje spolu s vozidlom v lehote podľa bodu 1 tohto článku odovzdať
kupujúcemu nasledovné dokumenty:
 Návod na obsluhu a údržbu vozidla
 Servisnú knižku motorového vozidla
 Osvedčenie o evidencii vozidla (po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho).

3.

V prípade omeškania sa predávajúceho s dodaním predmetu kúpy kupujúcemu v lehote
stanovenej podľa bodu 1 tohto článku, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,1 % denne z celkovej kúpnej ceny s DPH za každý deň omeškania sa.

4.

Kupujúci je povinný si predmet kúpy prevziať od kupujúceho do 5 dní od potvrdenia
o pripravenosti predávajúceho na odovzdanie. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím
predmetu kúpy alebo jeho uhradenia, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 0,1% denne z celkovej kúpnej ceny s DPH za každý deň omeškania.

7/ ZÁRUKA, REKLAMÁCIE
1. Na uvedené vozidlo kupujúci predávajúci poskytuje záruku 2 roky podľa záručných podmienok
výrobcu PIAGGIO v sieti svojich zmluvných servisov.
2. Ak sa počas záručnej lehoty vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je ich povinný
písomne oznámiť predávajúcemu v čo najkratšom čase, najneskôr do 14 dní od ich zistenia.
3. Záručný a pozáručný servis predávajúci poskytuje v servisnej sieti zmluvných servisných stredísk
PIAGGIO, alebo priamo u predávajúceho. Závady uznané ako záručné je predávajúci povinný
odstrániť v spolupráci so svojimi partnermi bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady.
8/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
2. Kúpna zmluva je vypracovaná v dvoch origináloch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom exemplári.
3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba písomným dodatkom, podpísaným
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
V Martine dňa: 22.08.2022

........................................................
Predávajúci

..............................................................
Kupujúci
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