
1  

KÚPNA ZMLUVA 
 

Predávajúci:  
Obchodné meno: BIOLIFE spol. s r.o.  

 

Sídlo: Matuškovská cesta 884, 924 01 Galanta  

IČO: 31 431 747  

DIČ: 2020370583  

 

IČ DPH: SK2020370583  

 

IBAN: SK27 1100 0000 0029 2501 2029  

 

V zastúpení: Ing. Peter Czirák 

 

E-mail: peter.czirak@biolife.sk  
 

 

(ďalej len ,,Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 
 

Kupujúci:  
Obchodné meno: Lumigreen, s.r.o. 

 

Sídlo:   Hradská 535, 966 54 Tekovské Nemce 

 

IČO:   50698427 

 

DIČ:   2120450321 

 

IČ DPH:   SK2120450321 

IBAN:  SK81 7500 0000 0040 2433 0029 

V zastúpení:   Ing. Lukáš Gaži 

E-mail:   lukasgazi@lumigreen.sk

(ďalej len ,,Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 
 

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov kúpnu zmluvu (ďalej len ,,Zmluva“ v príslušnom gramatickom 

tvare) takto: 
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I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve 

kupujúcemu tovar a to: Traktor John Deere 4066 R podľa špecifikácie v počte 1 ks (ďalej 

len ,,tovar“). Špecifikácia tovaru sa nachádza v Cenovej ponuke zo dňa 03.06.2021, ktorú 

predložil predávajúci v rámci obstarávania. Dodaním tovaru sa rozumie aj odovzdanie 

dokladov vzťahujúcich sa na dodávaný tovar, ak sú nevyhnutné na jeho užívanie. 

Predávajúci sa zaväzuje na kupujúceho previesť vlastnícke právo k tomuto tovaru. 

 

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v tomto článku Zmluvy za podmienok uvedených 

v Zmluve prevziať a zaplatiť včas dohodnutú kúpnu cenu. 

 

II. 

Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena za tovar uvedený v čl. I tejto Zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami vo 

výške: 

    Bez DPH  65.280,- € 

    DPH 20 %  13 056,- € 

    s DPH   78.336,- € 

 

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za tovar uvedený v článku I Zmluvy nasledovne: 

Do 7 dní od dodania tovaru. 

 

3. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na účet predávajúceho uvedený v tejto Zmluve. 

Dňom zaplatenia kúpnej ceny pri prevode na účet predávajúceho sa rozumie deň jej 

pripísania na účet predávajúceho a to v plnej výške. 

 

4. V prípade nedodržania ceny uvedenej v Kúpnej zmluve je kupujúci oprávnený uplatniť si 

sankciu vo výške 4 020,- €, čo predstavuje rozdiel medzi cenou uvedenou v cenovej ponuke 

víťaznej spoločnosti € a cenou uvedenou v cenovej ponuke spoločnosti, ktorá sa pri 

vyhodnotení súťaže umiestnila ako druhá v poradí. 

 

III. 

Miesto dodania, dodacia lehota a dodacie podmienky 

 

1. Miestom dodania tovaru je sídlo spoločnosti Lumigreen, s.r.o. Miesto dodania tovaru je 

možné meniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomným dodatkom k tejto 

Zmluve. 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje a je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu v lehote od záväznej 

objednávky do 8 mesiacov. 

 

3. Predávajúci sa zaväzuje termín možnosti nakladania s tovarom resp. lehoty na prevzatie 

tovaru, ktorý je predmetom kúpy avizovať kupujúcemu listom, faxom, prípadne e-mailom. 

Kupujúci je povinný tovar prevziať v lehote do 7 dní odo dňa doručenia avíza. Márnym 

uplynutím siedmeho dňa sa považuje tovar za dodaný a kupujúci je povinný uhradiť 

predávajúcemu primerané náklady na uskladnenie (uchovanie) tovaru. 
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4. Predávajúci zaväzuje s dodaním tovaru odovzdať aj doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie 

a riadne užívanie tovaru uvedeného v čl. I Zmluvy. 

 

5. Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v čl. I Zmluvy riadne a včas prevziať. 

 

6. V prípade nedodržania termínu plnenia dodávky predmetu zmluvy zo strany predávajúceho, 

kupujúci je oprávnený uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,01 % z ceny predmetu zmluvy 

za každý deň omeškania. 

 

IV. 

Prevod vlastníckeho práva 

 

1. Vlastnícke právo k tovaru uvedenému v článku I tejto Zmluvy nadobúda kupujúci až úplným 

zaplatením celej dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II bod 1 Zmluvy. 

 

2. Predávajúci vyhlasuje, že tovar uvedený v čl. I Zmluvy nie je zaťažený právami tretích osôb. 

 

3. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v celej dohodnutej výške 

v čase uvedenom v článku II bod 2, a to ani po urgencii doloženej mailom, považuje to za 

podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti a predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto 

zmluvy a okamžite prevziať od kupujúceho (odobrať kupujúcemu) predmet kúpy späť, 

pričom je oprávnený aj bez predchádzajúcej dohody vstúpiť do priestorov kupujúceho a 

tovar prevziať, resp. odobrať. V tomto prípade je predávajúci zároveň oprávnený od 

kupujúceho požadovať okrem dohodnutej zmluvnej pokuty aj náklady spojené s prevzatím 

tovaru. V prípade vzniku nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty je predávajúci pri odstúpení 

od tejto zmluvy oprávnený túto započítať s prípadným plnením, ktoré v súlade s touto 

zmluvou poskytol kupujúci. 

 

V. 

Nebezpečenstvo škody na tovare a uschovanie tovaru 

 

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od 

predávajúceho. 

 

2. V prípade, že kupujúci nesplní svoju povinnosť a neprevezme tovar včas, prípadne poruší 

Zmluvu tým, že tovar neprevezme, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na 

kupujúceho v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom. 

 

3. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s plnením svojho záväzku zo Zmluvy tým, že tovar 

uvedený v čl. I Zmluvy neprevezme včas, je predávajúci oprávnený zadržiavať tovar 

dovtedy, kým mu kupujúci neuhradí náklady, ktoré vznikli a ktoré vynaložil v súvislosti 

s vykonaním primeraných opatrení na uskladnenie tovaru, pričom ustanovenie čl. III bod 5 

Zmluvy týmto ustanovením nie je dotknutý. 
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VI. 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo 

škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. 

 

2. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva 

škody na tovare, pričom sa prihliadne sa povahu tovaru. 

 

3. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva 

škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď 

preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. 

 

VII. 

Záruka za akosť 

 

1. Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru uvedeného v článku I Zmluvy po dobu 12 

mesiacov odo dňa možnosti nakladania s tovarom. 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať záručný a pozáručný servis tovaru uvedeného v čl. 

I Zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na vykonanie záručných prehliadok a opráv 

v lehote, ktorú si dohodnú predávajúci s kupujúcim po nahlásení potreby záručnej opravy 

kupujúcim. 

 

3. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak 

tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími 

udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil 

svoj záväzok. 

 

VIII. 

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 

1. V prípade, že dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v čase podpisu Zmluvy predvídať alebo 

predpokladať a ktoré nie sú spôsobené predávajúcim alebo osobami, pomocou ktorých má 

predávajúci plniť svoj záväzok zo Zmluvy a ktoré spôsobia prekážku v plnení záväzkov 

predávajúceho z tejto Zmluvy, je predávajúci oprávnený predĺžiť lehotu splnenia povinností 

vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy o dobu po ktorú táto prekážka trvala a v náväznosti 

na ňu o primeranú dobu na začatie prevádzkovania svojej činnosti. 

 
 

2. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú udalosti, ktoré predávajúci pri starostlivosti, 

ktorú možno od neho spravodlivo požadovať nemôže odvrátiť, ako napríklad: vojna, štrajk, 

povstanie, nepokoje, opatrenia príslušných orgánov, prírodné udalosti, vyššia moc a iné 

predávajúcim nezavinené okolnosti podobné udalostiam vyššej moci, ktoré sa stanú 

prekážkou v plnení povinností predávajúceho vyplývajúcich zo Zmluvy. 
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IX. Osobitné ustanovenia 

 

Oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, MPRV SR, orgánov Európskej 

únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči 

predávajúcemu kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s 

realizáciou zákazky a predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere. 

 

X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

po administratívnej kontrole výberu dodávateľa v zmysle usmernenia PPA č. 8/2017  

a následnej akceptácii zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 

 

2. Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej 

únie a ďalšie oprávnené osoby,  v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a 

predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a 

vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa 

tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a 

skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou 

platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto 

osobám nevyhnutnú súčinnosť. 

 

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomného dodatku k nej, podpísaného 

obidvoma zmluvnými stranami. 

 

4. Akékoľvek spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností budú riešené 

predovšetkým vzájomnou dohodou. 

 

5. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pre kupujúceho, pre predávajúceho a pre 

PPA v jednom vyhotovení. 

 

7. Zmluvné strany svojím podpisom na zmluve prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto 

zmluvy, jej obsahu porozumeli a že zmluva nie je uzatvorená v tiesni alebo za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

 

 
V Tekovských Nemciach, dňa 23.07.2021  V Galante, dňa 23.07.2021 

 

     Za kupujúceho: Za predávajúceho: 
 

 

 

 

Kupujúci Predávajúci 


