
KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Predávajúci 
Obchodné meno : MK - Proo s.r.o. 

sídlo : Mliečany 147, 929 01 Dunajská Streda 

IČO: 35 817 496       

IČ DPH:  

Zapísaný v OR OS Trnava, odd. Sro, vložka č.: 13636/T 

Bankové spojenie:  

SWIFT /BIC/ kód banky:  

IBAN č. účtu:  

za spoločnosť koná: Ing. László Farkas, konateľ 

Gergely Farkas, konateľ 

/ ďalej len "predávajúci "/ 

 

Kupujúci 
Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Zapísaný: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

za spoločnosť koná: 

/ďalej  len "kupujúci"/ 

  

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci má vo výlučnom vlastníctve nasledovnú hnuteľnú vec: strojová linka s komerčným 

názvom „Thailand Rolled Fried Ice Cream Machine“ v počte ….. kusov (ďalej len "predmet 

kúpy"), ako je bližšie definované v dodacom liste predmetu kúpy. 

2. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod hnuteľnej veci  bližšie špecifikovanej v čl. I ods. 1 

tejto zmluvy z predávajúceho na kupujúceho. 

3. Predávajúci týmto predáva predmet prevodu špecifikovaný v čl. I., bod 1 tejto zmluvy 

kupujúcemu a kupujúci ho do výlučného vlastníctva, za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu  predmet prevodu odovzdať a kupujúci sa zaväzuje  predmet 

prevodu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 

 

 

II. 

Kúpna cena 

 

1. Kúpnu cenu za predmet prevodu si zmluvné strany dohodli na sumu ….... EUR (slovom ….. eur). 

Ku kúpnej cene bude účtovaná príslušná sadzba DPH. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu v celosti, nasledovným 

spôsobom: 



- prvú polovicu kúpnej ceny vo výške …. EUR /slovom ….. eur/ uhradí kupujúci prevodom 

na účet predávajúceho do 7 dní od potvrdenia objednávky na kúpu predávajúcim, 

- druhú polovicu kúpnej ceny vo výške …. EUR /slovom …. eur/ uhradí kupujúci 

prevodom na účet predávajúceho do 7 dní od prevzatia predmetu kúpy. 

3. Splatnosť kúpnej ceny je 7 dní od dátumu uvedeného na faktúre vystavenej predávajúcim. 

4. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny, alebo jej časti,  sa kupujúci zaväzuje zaplatiť 

predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,03 %  z dlžnej sumy za každý deň omeškania  až do 

úplného zaplatenia. 

 

III. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva a odovzdanie predmetu kúpy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až 

momentom úplného zaplatenia kúpnej  ceny. 

2. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho momentom 

odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet kúpy bude odovzdaný kupujúcemu v priestoroch 

kupujúceho na adrese …........ alebo na inom zmluvnými stranami dohodnutom mieste, a to na 

náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. 

4. Predávajúci je povinný zabezpečiť prepravu predmetu kúpy na nebezpečenstvo a náklady 

kupujúceho. 

5. Predmet kúpy bude dodaný spolu s dodacím listom a príslušnými dokladmi viažúcimi sa 

k predmetu kúpy.  

 

 

  

IV. 

Zodpovednosť za vady a záruky 
 

1. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia prechádza na kupujúceho odovzdaním 

veci. 

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má vec  pri prechode nebezpečenstva . 

3. Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia veci 

kupujúcim. Záruka poskytnutá predávajúcim sa obmedzuje na opravu alebo bezplatnú výmenu 

chybných súčiastok, pričom náklady spojené s ich výmenou chybných súčiastok vrátane 

cestovných nákladov s tým spojených, nesie kupujúci. 

4. Predávajúci ručí kupujúcemu za zavinené škody do tej miery, ak vznikli v dôsledku hrubého 

zavinenia alebo úmyselného konania zodpovedného pracovníka predávajúceho. Všetky ostatné 

nároky na náhradu škody zo strany kupujúceho, vrátane následných nárokov z nedostatkov, ktoré 

vznikli v dôsledku spôsobenej škody, sú vylúčené. Týmto nie sú dotknuté zákonné nároky zo 

zodpovednosti za vady výrobkov. 

5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vhodnosť použitia predmetu kúpy na účely kupujúceho. 

V závislosti od účelu použitia, na zmontovanie alebo použitie predmetu kúpy môžu byť 

v niektorých prípadoch potrebné rôzne úradné povolenia, za ktorých zabezpečenie je zodpovedný 

kupujúci. 

 

V. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou v prípade, že 

kupujúci  bude v omeškaní s úhradou  kúpnej ceny alebo jej jednotlivých splátok podľa čl. II. tejto 

zmluvy, s tým, že kupujúci si svoju povinnosť nesplní ani v dodatočnej 7 dňovej lehote, pričom 

ostatné nároky predávajúceho ostávajú týmto nedotknuté. 

2. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci oprávnený, vyzdvihnúť si u kupujúceho 

predmet kúpy, a to kedykoľvek i bez predchádzajúceho dohovoru s kupujúcim a na jeho náklady. 



3. V prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vydať si do tej doby navzájom 

poskytnuté plnenia. Ak odstúpi od zmluvy kupujúci,  tá časť kúpnej zmluvy zaplatená 

predávajúcim do skončenia zmluvného vzťahu prináleží predávajúcemu ako zmluvná pokuta. 

 

  

VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že na  predmete kúpy nie je zriadené žiadne záložné právo, resp. žiadna iná 

ťarcha. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno uskutočniť len písomným dodatkom k tejto 

zmluve, dohodou zmluvných strán o celom jeho obsahu a potvrdením podpismi oboch zmluvných 

strán. 

4. Táto zmluva  nahrádza všetky ostatné ústne i písomné dojednania zmluvných strán.  

5. Neplatnosť a neúčinnosť jednotlivých ustanovení  tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných 

ustanovení tejto zmluvy. V prípade neplatnosti a neúčinnosti jednotlivých ustanovení tejto 

zmluvy, platia tie ustanovenia, ktoré sú právoplatné a najviac sa približujú účelu neplatných 

a neúčinných ustanovení. Pritom treba v každom prípade zohľadniť pôvodný zámer zmluvných 

partnerov. 

6. Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch v slovenskom jazyku, z ktorých po jednom obdrží 

každá zo zmluvných strán. 

7. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

8. Zmluvné strany si zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými  

podpismi. 

 

V Dunajskej Strede, dňa …........ 

 

 

 

 

 

 

_____________________     ________________________ 

predávajúci       kupujúci 

              MK - Proo s.r.o. 
               zast.: Ing. László Farkas, konateľ 

                        Gergely Farkas, konateľ 

 


