
                                    ZMLUVA O KÚPE A PREDAJI LISOVACIEHO ZARIADENIA 
 

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
                                    v znení neskorších predpisov medzi  
       

 
Obchodné meno: Technické služby mesta Trebišov 
Sídlo: Stavebná 2165/2, 075 01 Trebišov 
Zastúpený: Ing. Imrich Fekete 
IČO: 00188433 
DIČ: 2020749951 
IČ DPH: SK2020749951 
(d'alej len „,kupujúci") 
 
a 
 
Meno: Vladimír Jendričak 
Sídlo:       
Narodení:                   
Číslo OP:  
Mail:   
(ďalej len „predávajúci") 
(d'alej kupujúci a predávajúci spoločne aj ako,,zmluvné strany") 
 
sa podľa slovenského práva, predovšetkým podľa ust. § 406 a nasl. Obchodného zákonníka, dohodli 
na uzatvorení Zmluvy o kúpe a predaji Lisovacieho zariadenia (d'alej len zmluva") s nasledovným 
obsahom: 
 
                                                                               Článok I. 
                                                                     Predmet zmluvy50 
 
1. Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je paketovací lis PL - 12B, lisovacia sila: 12 MPa, počet 
viazacích miest: 3, pohonná jednotka: elektromotor s výkonom 380V, 50 Hz, rozmery lisu: 
1600*1550*2600 mm, hmotnosť' lisu: 1150 kg, farba: sivá (d'alej iba lis“ alebo „predmet kúpy"). 
2. Lisovacie zariadenie PL-12B je používané. 
3. Technický stav nakladača: Lis má pevnú a stabilnú konštrukciu lisovacej komory na ktorej je 
posuvne uložená lisovacia doska. Prítlak je realizovaný prostredníctvom hydraulického valca s 
možnosťou regulácie prítlačnej sily čo zaručuje dlhodobú spoľahlivosť pri dosahovaní vysokého 
merného tlaku. Odpad do lisovacieho priestoru je vkladaný s prednej časti. Systém predných dverí a 
následného vyklápania balíka umožňuje jednoduché vybratie lisovaného balíka z lisovacej komory. 
Konštrukcia komory umožňuje 3x viazanie balíka oceľovým drôtom. 
4. Kupujúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že berie na vedomie, že technický stav predávaného 
lisovacieho zariadenia zodpovedá stavu a veku lisu a účelu, na ktorý bol využívaný. Ďalej kupujúci 
vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že na lise sa vyskytujú drobné vady, ktoré nebránia 
jeho užívaniu na účel na, ktorý je určený. Lis si osobne prezrel a absolvoval na ňom skúšobnú 
prevádzku. 
 
 
 
 
 
 



 Článok II.  
                                                                       Kúpna cena 
 
1. Zmluvné strany zhodne uvádzajú, že celková kúpna cena motorového vozidla bola stanovená 
dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z o cenách a na základe cenovej ponuky 
predávajúceho takto: 
 
Cena celkom        1690,00 EUR 
 
 

 Článok III.  
         Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k lisu prechádza na kupujúceho dňom úplného 
vyplatenia Kúpnej ceny. 
2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho 
odovzdaním predmetu kúpy, t.j. dňom podpisu tejto zmluvy. 
 

 Článok IV. 
     Ostatné ustanovenia 

1. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu kúpy. Predávajúci prehlasuje, že 
kupujúceho oboznámil s technickým stavom predmetu kúpy a kupujúci vykonal na predmete kúpy 
skúšobnú prevádzku a zo strany predávajúceho bola kupujúcemu poskytnutá všetka dostupná 
dokumentácia k predmetu kúpy a predávajúci kupujúcemu nič nezamlčal a ani nezatajil. 2. Zmluvné 
strany sa dohodli, že predávajúci nesie zodpovednosť za vady na predmete kúpy, s ktorými 
kupujúceho neoboznámil a ktoré sa vyskytnú do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Pre 
vylúčenie pochybností sa predávajúci a kupujúci vyslovene dohodli, že predávajúci poskytuje 
kupujúcemu záruku aj za skryté vady predmetu kúpy v trvaní 6 mesiacov od účinnosti zmluvy. 
3. Pri výskyte vady, s ktorou predávajúci kupujúceho neoboznámil alebo pri výskyte skrytej vady 
(d'alej iba "vada"), má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady na predmete kúpy do 10 dní od 
nahlásenia vady predávajúcemu, ak sa s ohľadom na charakter vady predávajúci a kupujúci 
nedohodnú inak. Ak je v dôsledku vady lis nefunkčný viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní po 
uplatnení si vady u predávajúceho, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na vrátenie 
celej kúpnej ceny za predmet kúpy. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak sa na 
predmete kúpy vyskytnú v súčte viac ako 3 vady, ktoré znemožňujú užívanie lisu v súčte viac ako 30 
dní v priebehu plynutia záručnej lehoty. Právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto odseku trvá počas 
plynutia záručnej lehoty. Záručná lehota sa predlžuje o čas kedy kupujúci nemohol lisu užívať v 
dôsledku odstraňovania reklamovanej vady. 
4. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré na predmete kúpy vznikli v dôsledku prirodzeného 
opotrebovania jednotlivých dielov, ak ich stav pri prebratí predmetu kúpy zodpovedal vyhláseniam 
predávajúceho a ktoré vznikli v dôsledku neodborného nakladania používania predmetu kúpy. 5. 
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že vady predmetu kúpy je možné reklamovať písomne alebo 
prostredníctvom elektronickej schránky, alebo prostredníctvom emailu uvedeného v záhlaví tejto 
zmluvy. Všetky tri formy sú rovnocenné. 6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak sa 
niektoré z vyhlásení predávajúceho ukáže ako nepravdivé, alebo ak dodá predmet kúpy, ktorý 
nezodpovedá podmienkam dohodnutým v tejto zmluve. 
7. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy pravidelne servisovať a dodržiavať servisné intervaly podľa 
pokynov predávajúceho. 
 
8. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že kupujúci má nárok na vrátenie 
celej kúpnej ceny pri odstúpení od zmluvy, z hociktorého z dôvodov uvedených v tejto zmluve. 
9. Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom predmetu kúpy a že na ňom neviaznu žiadne záložné, či iné 
vecné práva ani povinnosti.  



10. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy a v súlade s 
touto zmluvou odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy spolu s príslušenstvom a dokladmi. 
11. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu hotovostne do 31.07.2022 
12. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať do 5 dní od účinnosti zmluvy a to na vlastné náklady 
 
          Článok V. 

                                  Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.  
3. Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
4. Všetky oznámenia podľa tejto zmluvy sa doručujú osobne, či kuriérom s potvrdením príjmu alebo 
sa zasielajú doporučenou poštou. Ak nie je stanovené inak, budú všetky oznámenia určené zmluvným 
stranám doručované a zasielané na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že by sa 
oznámenie zaslané jednou zmluvnou stranou poštou nepodarilo doručiť druhej alebo ak by jedna zo 
strán písomnosť odmietla prevziať, považuje sa za deň doručenia posledný deň uloženia zásielky na 
pošte, resp. deň odmietnutia prevzatia písomnosti. 
5. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zo zmluvných 
strán.  
6. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi 
prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  
8. V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s 
ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov zmluva nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 
 
 
 
V Trebišove dňa 28.03.2022                                                         V Levoči, dňa 28.03.2022 
 
 
 
 
 
Kupujúci:                                                                                           Predávajúci: 
 
Technické služby mesta Trebišov  Vladimír Jendričak 
 
 

 

...................................................                                                   ................................................. 


