
KÚPNA ZMLUVA kód č. T2303/2019. 
uzatvorená podľa§ 409 a násl. zák. č. 513/91 Zb. obch. zákonníka 

Predávajúci: 

Zmluvné strany 

MaS technik s r.o. 
Rajecká cesta 32, 01 O 01 Žilina 
zastúpená Ing. Remencom Ladislavom 
riaditeľom spoločnosti 
IČO: 36 401 358, DIČ: 2020099532 
telefón: 041/7634 804, fax. 041/7634 804 
bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. 

Pobočka Žilina 
číslo bank. účtu  

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, 
vložka č. 13156 / L. 

kupujúci: 

a 

Obec Oščadnica 
Nám. M. Bernáta č.745 
Oščadnica 023 01 
zastúpená : Ing. Marián Plevko 
starosta obce 
IČO: 00314170, DIČ: 2020421513 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Zeljenka Tel.  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú: 

1. Predmet zmluvy a cena plnenia:

Zmluvné strany uzavreli túto kúpnu zmluvu, ktorou sa dodávajúci zaväzuje dodať 
kupujúcemu predmet tejto zmluvy za uvedenú kúpnu cenu a kupujúci sa zaväzuje 
predmet tejto zmluvy prevziať a uvedenú kúpnu cenu zaplatiť. 

1 ks hydraulické rýpadlo Sunward SWE25FU, výrobné číslo : SWE25UF00377, 
s príslušenstvom: mechanický rýchloupinač, zubové lopaty 300, 500 mm, svahovacia 
1 OOO mm. Kabína kúrenie a rádio, 3 x prídavný hydraulický okruh vyvedený na ramene, 
proporcionálny joistick, pracovné osvetlenie, výstražný maják. 

ks názov 

1 Hydraulické rýpadlo Sunward SWE25FU vo vyššie uvedenej výbave 

Kúpna cena vyššie uvedenej zostavy celkom 

kúpna cena 

26.000,- EUR 

Cena bola stanovená dohodou podľa zák. č. 526/90zb .. V kúpnej cene nie je zahrnutá DPH. 
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V cene je zahrnuté : Predpredajný servis, odskúšanie a zaškolenie zástupcu preberajúceho 
vyškoleným pracovníkom predávajúceho. Návod k obsluhe a údržbe, prehlásenie o zhode, 
doprava do obce Oščadnica. 

II. Dodacie a platobné podmienky

Termín dodania: hydraulické rýpadlo je pripravený k okamžitému odberu na centrále spoločnosti 
MaS technik s.r.o. v Žiline . Po podpísaní kúpno-predajnej zmluvy bude hydraulické rýpadlo 
bezodkladne dovezené do obce Oščadnica, najneskôr do 3 dní. 

Dohodnutá forma úhrady: 

1 /2 ceny - pri odbere 
1/3 zostatku ceny - 30.04.2019 
2/3 zostatku ceny - 30.05.2019 
3/3 zostatku ceny - 30.06.2019 

- 15.600,- Euro s DPH 
- 5.200,- Euro s DPH 
- 5.200,- Euro s DPH 
- 5.200,- Euro s DPH 

Pri fyzickom prevzatí stroja kupujúci podpíše protokol o odovzdaní -prevzatí stroja, komplexne si 
skontroluje stav stroja a požadovanú výbavu 

V prípade omeškania úhrad má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu 0,05% z celkovej 
dlžnej sumy. 

Ak kupujúci neuhradí uvedenú sumu za predmet zmluvy, má predávajúci právo odstúpiť od tejto 
zmluvy. Predávajúci nie je povinný v tomto prípade hradiť kupujúcemu akékoľvek škody jemu 
týmto konaním vzniknuté. 

Okamihom splnenia dodávky je prevzatie predmetu tejto kúpnej zmluvy povereným zástupcom 
kupujúceho v mieste dodania a podpisom na protokole o odovzdaní - prevzatí stroja do užívania. 

Skutočnosťou dokladajúcou moment zaplatenia je skutočné pripísanie danej čiastky na účet 
predávajúceho alebo platba v hotovosti v sídle kupujúceho. Bez zaplatenia tejto ceny nebude 
predmet zmluvy odovzdaný kupujúcemu do trvalého užívania a nebude uskutočnený prevod 
vlastníctva. 

III. Záručné podmienky

Zodpovednosť predávajúceho za vady na tovare sa riadi § 436 a násl. Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku podľa záručných podmienok, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Záručná doba plynie odo dňa podpisu protokolu 
o odovzdaní zariadenia.

IV. Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa riadi Slovenskými právnymi predpismi a Zákonmi Slovenskej republiky. 

2 



Kúpna zmluva kód č. T2JOJ/2019 

V ostatných otázkach neuvedených v tejto zmluve sú rozhodujúce ustanovenia Obchodného 
zákonníka. 

Táto zmluva môže byť menená iba písomnou formou označenou ako číslovaný dodatok 
podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

Táto zmluvy je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrž po jednom 
exemplári. 

Táto zmluva ruší všetky predchádzajúce ustanovenia a dohody medzí zmluvnými stranami vo veci 
predmetu tejto zmluvy. 

Obe zmluvné strany prehlasujú autentickosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň prehlasujú, 
že boli oboznámení z obsahom tejto zmluvy, riadne si ju prečítali a že táto zmluva nebola uzavretá 
v tiesni, ani za inak obojstranne nevýhodných podmienok a že s jej obsahom súhlasia v plnom 
znení bez výhrad. Na dôkaz toho ju podpisujú ich zástupcovia oprávnení za nich jednať 
a podpisovať. 

V prípade súdneho sporu bude tento postúpený obchodnému súdu v mieste sídla predávajúceho. 

Táto zmluva je platná odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná deň nasledujúci po 
dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

V Žiline 28.03.2019 

Ing. Marián Pl 
Starosta obce 
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
Pre hydraulické rýpadla 

ako neoddeliteľná súčasť zmluvy č. R 1903/2019 

1. Doba platnosti záruky

a ) 24 mesiacov alebo 2000 Mth ( čo bude dosiahnuté skôr), odo dňa reálneho odovzdania 
stroja. 

II. Záručné povinné prehliadky

a ) povinné prehliadky vyplývajú z predpisov výrobcu. Prvá prehliadka je po 100 Mth, nasledujúce 
každých 250 Mth. Tieto prehliadky je užívateľ povinný objednať u predávajúceho - servisnej 
organizácie firmy MaS technik s.r.o„ Užívateľ informuje minimálne 5 dní pred plánovanými 
prehliadkami servisnú organizáciu o pripravenosti k prehliadke vrátane presného miesta, kde sa 
stroj nachádza, mena zodpovednej osoby a telefonického prípadne mailového spojenia. 

III. Podmienky záruky

a )  predmetom záruky sú vady výrobné alebo vady materiálu. Predávajúci sa zaväzuje ich 
odstrániť bezplatne na území SR. 

b ) záruka sa nevzťahuje na závady a havárie spôsobené vplyvom vyššej moci, na opotrebenie 
dielov vzniknuté bežnou prevádzkou, na bežné prevádzkové nastavenia, na údržbu podľa 
pokynov výrobcu, na závady vzniknuté !]edodržiavaním návodu k obsluhe a údržbe stroja aleb  
ako dôsledok nedodržiavania záručných podmienok zo strany kupujúceho, tiež ani na výmenu 
olejov a filtrov vrátane materiálu. 

c ) po dobu záruky je kupujúci - užívateľ povinný objednávať predpísané pravidelné prehliadky 
a údržbu u poverenej servisnej organizácie a ďalej používať iba originálne alebo poverenou 
servisnou organizáciou doporučený spotrebný materiál. Všetky opravy môže prevádzať iba 
poverená servisná organizácia MaS technik s.r.o. alebo MaS Rental s.r.o. 

d ) kupujúci - užívateľ je povinný zaistiť na vlastné náklady pracovníkovi predávajúceho pracovný 
priestor, ak je tento nutný k prevedení práce. Pracovným priestorom sa rozumie miesto s tvrdým 
rovným podkladom chránené pred dažďom, mimo pracovný dosah iných mechanizmov a mimo 
verejnej komunikácie, dostatočne osvetlené; v prípade potreby i s prívodom elektrického prúdu 
s napätím 220V. 

e ) Predávajúci - jeho servisná organizácia bude prevádzať údržbu a opravy v súlade 
s podmienkami pre prevádzku a údržbu stroja stanovenú výrobcom. Ak bude podľa uvedených 
podmienok nutné previesť opravu v dielenskom stredisku predávajúceho, je predávajúci po dobu 
trvania záruky povinný pristaviť stroj na vlastné náklady - užívateľ je povinný po dobu mimo 
záruky pristaviť predávajúcemu stroj k dispozícií na vlastné náklady. Po dobu opravy 
u kupujúceho - užívateľa alebo u servisnej organizácie na dielni nevzniká užívateľovi nárok na 
úhradu ušlého zisku či nákladov spôsobených odstavením stroja. 

f )  tieto záručné podmienky sa nevzťahujú na prídavné zariadenia iného výrobcu, ktoré užívateľ 
so strojom Sunward používa. Pre tieto zariadenia platia záručné podmienky daného výrobcu. 

Poverená servisná organizácia: MaS technik spol. s r.o., Rajecká cesta 32, 010 01 Žilina 
tel. / fax : 041 / 7634 804, koordinácia servisu: 0903 / 396 396, e- mail : servis@mastechnik.sk 
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