KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „Kúpna zmluva“) medzi
1. Predávajúci:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
(ďalej len „Predávajúci“)
2. Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Registrácia:
Štatutárny orgán:

Poľnonákup TATRY, a.s.
Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok
36 447 927
SK2020021058
Prima banka Slovensko, a.s.
SK97 3100 0000 0043 1018 4800
LUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa,
Vložka č. 10026/P
Mgr. Marek Juro, predseda predstavenstva

Mlyn Kolárovo, a. s.
Železničný rad 11, 946 03 Kolárovo
46 883 631
SK2023626671
VÚB, a.s.
SK38 0200 0000 0030 7384 8559
SUBASKBX
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 10460/N
Ing. Tibor Varga, predseda predstavenstva
Ing. Levente Varga, člen predstavenstva

(ďalej len „Kupujúci“)
(Kupujúci a Predávajúci spolu ďalej ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „zmluvná strana“)
Vyššie uvedení členovia štatutárnych orgánov prehlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu
podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis iných osôb.
PREAMBULA
V súlade s podmienkami realizovanej Obchodnej verejnej súťaže zo dňa 29. 09. 2021
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj hnuteľných vecí – skladových zásob obilia
(ďalej len „OVS“) Kupujúci predložil najvhodnejší návrh, a tak sa z hľadiska splnenia požiadaviek
vyhlasovateľa (Predávajúceho) stal jeho návrh víťazným. V zmysle ustanovení OVS uzatvára
Predávajúci s Kupujúcim túto Kúpnu zmluvu.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Na základe tejto Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje predať Kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar)
špecifikovanú v Článku II. tejto Kúpnej zmluvy v zmysle dodacích podmienok podľa Článku III. tejto
Kúpnej zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
kúpnu cenu podľa Článku IV. tejto Kúpnej zmluvy.

Článok II.
Predmet kúpy
Tovar:
Množstvo:
Balenie:
Merná jednotka:
Tolerancia množstva:
Akosť:
Miesto uloženia (vyskladnenia):

Pšenica potravinárska, úroda 2019
5 008,54 ton
voľne ložené
tona
±0,2 %
v súlade s STN 46 1100-2/Delegovaným nariadením Komisie
(EÚ) 2016/1238
Obilné silo Púchov, 020 01 Púchov
Článok III.
Dodacie podmienky

Zvolené pravidlo:
Pracovná doba:

EX WORKS podľa INCOTERMS 2020 od skladovateľa Poľnonákup
TATRY, a.s., Obilné silo Púchov
Predávajúci prijíma nákladné autá na nakládku v pracovné dni,
od pondelka do piatka od 7,00 hod. do 15,00 hod.. Nákladné autá,
ktoré budú pristavené mimo určených hodín, budú naložené
nasledujúci pracovný deň v čase od 7,00 hod.
Článok IV.
Kúpna cena a jej splatnosť

1.

Kúpna cena za Predmet kúpy je dohodnutá v súlade s podmienkami OVS a návrhom
predloženým Kupujúcim, vo výške 244,20 € bez DPH za 1 tonu, t. j. kúpna cena v celkovej
výške 1 223 085,47 € (ďalej len „Kúpna cena“).

2.

Kúpnu cenu v celkovej výške 1 223 085,47 € zaplatí Kupujúci na základe zálohovej faktúry
vystavenej Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v lehote uvedenej
v zálohovej faktúre, na bankový účet Správy Štátnych hmotných rezerv SR vedený v Štátnej
pokladnici:
č. účtu IBAN:SK 5881800000007000134211
SWIFT: SPSRSKBA.

3.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú riadnym pripísaním peňažných prostriedkov
zodpovedajúcich celkovej výške Kúpnej ceny v prospech účtu uvedeného v Článku IV. ods. 2
tejto Kúpnej zmluvy.

4.

V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny alebo jej časti, Predávajúci je
oprávnený si uplatniť voči Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy,
až do jej úplného zaplatenia.
Článok V.
Termín plnenia

Vyskladnenie predmetu kúpy v zmysle Článku II. a Článku III. tejto Kúpnej zmluvy sa uskutoční po
dohode Predávajúceho s Kupujúcim, a to na základe aktuálnych logistických podmienok oboch
zmluvných strán, no najneskôr do 15. 12. 2021.
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Článok VI.
Fakturácia a ostatné dojednania
1.
2.
3.

4.
5.

Predávajúci vyhotoví Kupujúcemu faktúru a to najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti Kúpnej
zmluvy.
Osobou oprávnenou vydať tovar za stranu Predávajúceho je p. Dušan Hvizdák - zamestnanec
Predávajúceho (OS Púchov).
Osobou oprávnenou prevziať tovar za stranu Kupujúceho je p. Ing. Tibor Varga – konateľ
Kupujúceho (t. j. spoločnosti Mlyn Kolárovo, a. s., Kolárovo), prípadne iné osoby
splnomocnené Kupujúcim.
V zmysle dohody zmluvných strán bude postupné preberanie tovaru Kupujúcim potvrdené
prostredníctvom dodacích listov.
Povinnými prílohami dodacieho listu bude vážny lístok a doklad preukazujúci splnenie
kvalitatívnych parametrov tovaru (osvedčenie o kvalite).
Článok VII.
Vady tovaru a nároky z vád tovaru

1.

2.
3.

4.

Vadou sa rozumie odchýlka od druhu či kvalitatívnych podmienok tovaru stanovených touto
zmluvou, alebo technickými normami či inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Predávajúci zodpovedá za vady zjavné, skryté a právne, ktoré má tovar v dobe jeho
odovzdania Kupujúcemu. Predávajúci prehlasuje, že tovar nemá žiadne vady, ktoré by bránili
jeho použitiu na obvyklé účely.
Pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru Kupujúci postupuje v zmysle ustanovení § 436 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
V prípade, že sa na tovare alebo jeho časti bude vyskytovať v okamihu odovzdania vada či
viacero vád, je Kupujúci oprávnený, nie však povinný, tovar prevziať, pričom uvedie, že tovar
preberá s vadami; tieto však musí do dodacieho listu konkretizovať, inak sa na ne neprihliada.
Všetky riziká spojené so zmenou kvality, množstva, znehodnotením, alebo zničením tovaru
prechádzajú na Kupujúceho okamihom naloženia tovaru v sklade Predávajúceho.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty
1.
2.
3.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu pri nedodržaní doby splatnosti
faktúry a to 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania doby splatnosti.
Ak Kupujúci odmietne riadne ponúknuté plnenie, je povinný Predávajúcemu zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške 10 % z ceny neodobratého tovaru.
V prípade, že Predávajúci nedodá tovar podľa tejto Kúpnej zmluvy, Kupujúci si uplatní u
Predávajúceho jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR.

Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy
1.

2.

Od tejto Kúpnej zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, pokiaľ dôjde k podstatnému
porušeniu zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od tejto
Kúpnej zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie odstupujúcej strany druhej
zmluvnej strane doručené.
Pre prípad odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto Kúpnej zmluvy, či už z dôvodov
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uvedených v tejto Kúpnej zmluve alebo na základe ustanovení zákona, si strany upravujú svoje
práva a povinnosti, trvajúce aj po odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to tak, že strana, ktorá
porušila zmluvnú povinnosť, ktorej porušenie bolo dôvodom odstúpenia od tejto zmluvy, je
povinná druhej strane nahradiť náklady spojené s odstúpením. Tým nie je dotknutý nárok na
náhradu škody ani povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.

4.

5.
6.
8.

9.

Túto Kúpnu zmluvu je možné meniť, alebo dopĺňať len na základe písomného dodatku, po
predchádzajúcej dohode zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa bez zbytočného odkladu budú navzájom informovať
o zmene kontaktných údajov, a tiež o všetkých zmenách, ktoré podliehajú zápisu do
Obchodného registra, alebo o iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie tejto
zmluvy.
Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Kúpnej
zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo poštou vo forme
doporučenej listovej zásielky. Zmluvné strany doručujú písomnosti druhej zmluvnej strane na
adresu jej sídla. Zásielka sa považuje za doručenú momentom jej prevzatia adresátom,
momentom odmietnutia jej prevzatia alebo momentom, keď sa vráti odosielateľovi ako
nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote.
V prípade, ak by bolo, alebo sa stalo ktorékoľvek ustanovenie tejto Kúpnej zmluvy neplatným,
táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto Kúpnej zmluvy. Vzťahy
výslovne neupravené v tejto Kúpnej zmluve ako i tie, ktoré sa stanú neplatnými, sa riadia
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení alebo inými
právnymi predpismi na vec sa vzťahujúcimi, platnými v Slovenskej republike.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že nie sú majetkovo a personálne prepojené osoby.
Táto Kúpna zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu. Predávajúci
obdrží dva rovnopisy a Kupujúci obdrží jeden rovnopis.
Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Kúpnej zmluvy podľa platnej
legislatívy.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto Kúpnej zmluvy sa zhoduje so súhlasnými,
slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že Kúpnu zmluvu neuzavreli v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si Kúpnu zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Kežmarku, dňa 26. 10. 2021

V Kolárove, dňa 27. 10. 2021

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

_________________________________
Poľnonákup TATRY, a.s.
Mgr. Marek Juro
predseda predstavenstva

_____________________________________
Mlyn Kolárovo, a. s.
Ing. Tibor Varga
Ing. Levente Varga
predseda predstavenstva člen predstavenstva
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