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Kúpna zmluva č. LZC/21/80232
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

uzavretá medzi stranami:

Predávajúci:
Sídlo:

V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len "predávajúci")

JRK Slovensko s.r.o.
Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika
Ing. Marián Kobolka - konateľ
50530950
SK2120371044
2120371044
Obchodný register Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 114896/B
Tatra banka, a.s.
SK4611000000002942055557

a

Kupujúci:
Sídlo:
V zastúpení

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len "kupujúci")
a

Konečný užívateľ:
Sídlo:
V zastúpení

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len "konečný užívate!"')

Tatra-Leasing, s.r.o.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Katarína Repiská - Leasingový manager TL

31326552
SK7020000944
2020290712
Obchodný register Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 2992/B
Tatra banka, a.s.
SK8111000000002624000366

MEPOS SNV s.r.o.
štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Tomáš Hamráček - konateľ

52473732
SK2121034245
2121034245
Obchodný register Okresný súd Košice 1, oddiel Sro, vložka č. 46578N
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK3909000000005159446373

1. Predmet kúpy

Predávajúci sa zaväzuje touto kúpnou zmluvou previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nižšie špecifikovanému predmetu
kúpy - hnuteľnému majetku :
hygienizačný kontajner CSC 30
Rok výroby: 2020
Výrobné číslo: CSC- 20008

- s príslušenstvom: podľa Preberacieho protokolu
(ďalej len "predmet kúpy") a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že predmet kúpy je v jeho výlučnom vlastníctve a nie je zaťažený žiadnym
právom tretej osoby.

Predávajúci je povinný predmet kúpy odovzdať kupujúcemu v dohodnutom termíne a mieste a kupujúci je povinný predmet
kúpy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Povinnosť prevziať predmet kúpy nemá kupujúci v prípade vadného plnenia.
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II. Kúpna cena

Kúpna cena predmetu kúpy bola stanovená nasledovne:
Cena bez DPH:
DPH 20 %:
Cena vrátane DPH :

49 990,00 EUR
9 998,00 EUR
59 988,00 EUR

Predávajúci vyhlasuje, že dohodnutá výška kúpnej ceny je vo vzťahu k rovnakému alebo obdobnému predmetu kúpy kúpnou
cenou obvyklou a v prípade preukázania opaku sa považuje takáto skutočnosť za podstatné porušenie kúpnej zmluvy zo
strany predávajúceho a zakladá dôvod na odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Odstúpenie je v takomto
prípade účinné v deň jeho doručenia predávajúcemu.

III. Platobné podmienky

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť 100% ceny na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, resp. na účet, ktorý
predávajúci uvedie na daňovom doklade - faktúre, prípadne iným spôsobom oznámi kupujúcemu, a to do 5 dní po obdržaní
potvrdeného preberacieho protokolu obsahujúceho potvrdenie prevzatia predmetu kúpy konečným užívateľom od
predávajúceho a po obdržaní faktúry na kúpnu cenu vystavenej predávajúcim.

Kupujúci týmto udeľuje predávajúcemu súhlas so zasielaním faktúr v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická faktúra").

Elektronická faktúra je v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH daňovým dokladom.
Elektronické faktúry budú zasielané na e-mailovú adresu: tl_elektronicke_faktury@tatraleasing.sk.
Kupujúci je oprávnený oznámiť dodávateľovi zmenu kontaktnej osoby a komunikačnej e-mailovej adresy.
Týmto súhlasom nie je dotknuté oprávnenie predávajúceho zasielať kupujúcemu faktúry v papierovej podobe.

Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, predávajúci znáša všetky prípadné náklady a straty spojené s kurzovými
rozdielmi.

IV. Termín a miesto dodávky

Predpokladaný termín dodávky je najneskôr do 7/ 2021

Miestom odovzdania predmetu kúpy sú priestory konečného užívateľa. Kupujúci splnomocňuje konečného užívateľa na
prevzatie predmetu kúpy od predávajúceho, vrátane všetkých dokladov, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú a sú potrebné na
užívanie predmetu kúpy. Toto plnomocenstvo je však účinné až na základe písomného súhlasu kupujúceho s vydaním
predmetu kúpy konečnému užívateľovi. Konečný užívateľ svojím podpisom toto plnomocenstvo bezvýhradne prijíma.
Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet kúpy konečnému užívateľovi až po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho /
písomný súhlas bude zaslaný e-mailom a originál následne doporučenou poštou. Kupujúci udelí súhlas na odovzdanie
predmetu kúpy až po tom, čo konečný užívateľ uhradil prvú zvýšenú splátku, prípadne ďalšie platby v zmysle leasingovej
zmluvy, a tieto boli pripísané na účet kupujúceho. Splnenie týchto platobných povinností konečným užívateľom si môže
predávajúci pred vydaním predmetu kúpy overiť tým, že požiada konečného užívateľa o predloženie daňových dokladov.

V. Sankcie

V prípade omeškania s dodaním predmetu kúpy má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu 0,05% z
ceny predmetu kúpy za každý deň omeškania.V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny zo strany kupujúceho, má
predávajúci právo požadovať úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.

Vl. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na veci

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy jeho dodaním. Nebezpečenstvo škody na
predmete kúpy prechádza z predávajúceho na konečného užívateľa momentom prevzatia predmetu kúpy.

VII. Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v okamihu nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy. Uplatňovanie
nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady sa riadi ust. § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Kupujúci týmto postupuje na konečného užívateľa všetky zákonné a zmluvné nároky z vád predmetu kúpy s výnimkou práva
odstúpiť od kúpnej zmluvy, ako aj všetky práva a povinnosti s tým súvisiace. Všetky vyššie uvedené nároky uplatňuje, hradí a
vykonáva konečný užívateľ. Konečný užívateľ postúpené práva a povinností bezvýhradne prijíma. Predávajúci toto postúpenie
berie na vedomie a akceptuje ho.

Konečný užívateľ uznáva, že dodacie a záručne podmienky dodávateľa sú pre neho záväzné a bol s nimi dokonale
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Jboznámený. Ak na základe uplatnenia si postúpeného nároku z vád predmetu kúpy, bude konečnému užívateľovi priznaný
predávajúcim nárok na výmenu predmetu kúpy, je konečný užívateľa povinný kupujúcemu oznámiť uvedené bez meškania a
uzatvoriť so zmluvnými stranami dodatok k tejto kúpnej zmluve, predmetom ktorého bude zmena špecifikácie predmetu kúpy v
súlade so špecifikáciou vymeneného predmetu kúpy.

VIII. Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami.

Zmluva bola uzatvorená na základe slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenej vôle strán. Zmluvné strany si zmluvu
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, ktoré majú platnosť originálu a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
rovnopise.

Podpisy zástupcov zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej osobitnej strane tohto dokumentu.
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Podpisy zástupcov zmluvných strán ku Kúpnej zmluve č. LZC/21/80232

Dňa tp. f- · W 2 J 

_______,
JR"4\ Ra1s

1-,..1 y 
········;····:·:··:···················~·-;, ···················1···················
predávajúci
JRK Slovensko s.r.o.
Ing. Marián Kobolka - konate'

f\ 

·············································1···················································
kupujúci
Tatra-Leasing, s.r Ó.
Katarína Repiská - Leasingový manager TL

,c., r.s.p. (1)

est1e 1
váVes
;v.2121034245

...........................\.1 .
konečný užívateľ \J
MEPOS SNV s.r.o.
Tomáš Hamráček - konat _ľ
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