KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami
č. 171/2016/LMU

Číslo zmluvy predávajúceho: 57/2016/100-KP
Číslo zmluvy kupujúceho:
I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Skup i sprzedaz zwierzat rzeznych oraz miesa
Import – Eksport „BARTAK“ Barnach Tadeusz
Zeleznikowa Wielka 24
33-335 NAWOJOWA - PL
Zastúpená: Tadeusz Barnach, konateľ spoločnosti
IČO: 490287453
IČ DPH: PL7340014565

Predávajúci:
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
067 67 Ulič
Zástupca: Ing. Štefan Karaščák, riaditeľ podniku
IČO: 00492531
DIČ: 2020511845
IČ DPH: SK2020511845
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Humenné
Číslo účtu: SK81 0200 0000 0000 0510 2532
Zapísaný v obchodnom registri OS Prešov, Oddiel Pš, Vložka číslo: 5/P

II.
Základné ustanovenia
1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v čl. III. tejto
zmluvy do lehoty uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto
tovaru a kupujúci sa zaväzuje tento tovar kúpiť. Kupujúci prehlasuje, že nie je v úpadku a ani
nespĺňa podmienky na vyhlásenie konkurzu a je schopný za dodaný tovar uhrádzať kúpnu
cenu uvedenú v čl. V. tejto zmluvy za podmienok uvedených v čl. VI. tejto zmluvy. Zmluva
obsahuje aj podrobnejšie vymedzenie práv a povinností zmluvných strán.

III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je hnuteľný majetok, t. j. živý jatočný dobytok a to:
Druh zvierat
Krava A, B, C
2.

počet
11 ks

Miestom plnenia je hospodársky dvor predávajúceho.

3. Kvalitatívnu a kvantitatívnu prebierku vykonáva kupujúci v mieste nakládky. V kategórii
jatočného dobytka sa odpočíta zrážka za nakŕmenosť a nečistoty 8 % z hrubej hmotnosti
v živom.
IV.
Čas a miesto plnenia
Prechod nebezpečenstva škody na tovare
1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú so začiatkom plnenia dňa 12.12.2016 s ukončením
dňa 20.12.2016.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v mieste nakládky, t.j na
hospodárskom dvore predávajúceho odovzdaním tovaru prvému prepravcovi, alebo
odovzdaním tovaru v mieste plnenia kupujúcemu.
3. Prípadná škoda, ktorá vznikne na tovare po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho,
nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.
V.
Kúpna cena.
1. Cena za živý jatočný dobytok:

krava je 0,90 € za kilogram netto živej váhy.

2. Kupujúci je platiteľom DPH v Poľsku, preto cena bude fakturovaná bez DPH po vystavení
a potvrdení Medzinárodného nákladného listu - CMR.

VI.
Platobné podmienky
1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dojednanú kúpnu cenu podľa bodu V. tejto zmluvy poštovým
poukazom na účet predávajúceho ku dňu odberu tovaru.
2. Predávajúci vyfakturuje kupujúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar po uskutočnení dodávky
(riadnom odobraní predmetu kúpy) podľa cien dohodnutých v tejto zmluve v čl. V.

VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci sa
zaväzuje riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu. Platobná podmienka je splnená zaplatením ceny
poštovým poukazom na účet predávajúceho.
VIII.
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh
a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

2. Predávajúci prehlasuje dodržanie platobnej podmienky za podstatnú náležitosť zmluvy.
3. V prípade nezaplatenia akéhokoľvek finančného záväzku kupujúceho voči predávajúcemu
vzniknutého z tejto zmluvy alebo z iného záväzkového vzťahu, má predávajúci právo
pozastaviť dodávky po dobu omeškania kupujúceho so zaplatením peňažných pohľadávok
voči predávajúcemu a alikvotne krátiť dohodnuté množstvá tovaru.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy jednostranným právnym úkonom ak
kupujúci mešká so zaplatením kúpnej ceny za odobratý tovar viac ako 15 kalendárnych dní.
5. Na zmluvou neupravené vzťahy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany s obsahom zmluvy súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
7. Zmluva bola vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia dostane predávajúci i
a jedno vyhotovenie kupujúci.
8. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán
v písomnej forme.
9. Zmluva je platná a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri
zmlúv.

V Uliči, dňa 12.12.2016

Kupujúci:

Predávajúci:

