
KÚPNA ZMLUVA  

v zmysle ustanovení § 588 nasl. Občianského zákonníka       

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 
 

Predávajúci: Mário Paleník – MD Transport 
                                   Nová 97/9, 07616 Zemplínsky Klečenov   
                                V zastúpení: Mário Paleník,  
                                 IČO: 46638938, DIČ: 1083739547 
                                Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

                                    Číslo účtu: SK75 0200 0000 0033 5581 5253 
Kupujúci:                     Verejnoprospešné služby,  
                                Farská lúka 3, 986 01 Fiľakovo 
                                V zastúpení: Ing. Tibor Tóth, riadite ľ 
                                IČO: 30232392, DIČ: 2021097529 
                                Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

                                Číslo účtu: SK13 0200 0000 0045 4398 9351 
I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom kúpnej zmluvy je nasledovné vozidlo: 
Druh vozidla:  Špeciálne vozidlo 
 

VIN:  VF6SGFF2471015251 

Značka vozidla: RENAULT Objem valcov Nissan motor: 2488,0 cm3 

Obchodný názov vozidla: MAXITY 2.4L RWD Palivo: nafta 

Typ vozidla (model):  F241/ISD1R/SGFF24-3534 Nadstavba: SG zdvíhacia plošina 

Rok výroby:  2008 Farba:  biela 

 
II.  

Kúpna cena a jej platnosť 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene spolu s DPH za predmet kúpy vo výške 25 900,00 €  
(slovom: dvadsaťpäťtisíc deväťsto eur). Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. 

2. Kúpna cena bude uhradená v dvoch čiastkach.  
a) Zálohovú platbu z kúpnej ceny vo výške 900,- € (slovom: deväťsto eur) vykoná kupujúci na základe faktúry  
   predávajúceho do 31. 01. 2022.  
b) Kúpnu cenu zníženú o zálohovú platbu vo výške 25000,- € (slovom: dvadsaťpäť tisíc eur) uhradí kupujúci na základe  
   faktúry predávajúceho prílohou ktorej bude osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia vozidla z evidencie. 
 

III.  
Odovzdanie predmetu kúpy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy špecifikovaný v čl. I tejto zmluvy po pripísaní celkovej kúpnej ceny na 
jeho bankový účet najneskôr do 28. 02. 2022. Miestom plnenia je sídlo predávajúceho. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a 
prepisom predmetu kúpy na kupujúceho na príslušnom dopravnom inšpektoráte.  
 

IV.  
Povinnosti a prehlásenia predávajúceho 

 

1. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie  
   ( osvedčenie o evidencií vozidla, osvedčenie o technickej kontrole, osvedčenie o emisnej kontrole, zápis o vykonaní  
    úradnej skúšky zdvíhacieho zariadenia). 



2. Predávajúci je povinný zabezpečiť odhlásenie motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte bez  
   zbytočného odkladu. 
3. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený s predmetom kúpy nakladať a nič nebráni prevodu vlastníckeho práva  
   na kupujúceho. Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto kúpnej zmluvy neviaznu na predmete kúpy  
   žiadne dlhy, vecné bremená ani iné ťarchy. Predávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok sa nezačalo žiadne  
   konanie, ktoré by mohlo obmedziť nadobudnutie vlastníckeho práva kupujúcim.  
4. Predávajúci vyhlasuje, že neuzatvoril s inou osobou, okrem kupujúceho, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve,  
   kúpnu zmluvu, zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, nájomnú zmluvu a ani žiadnu inú zmluvu, ktorá by  
   akýmkoľvek spôsobom mohla obmedziť vlastnícke právo kupujúceho k predmetu kúpy. Predávajúci  
   vyhlasuje, že po podpise tejto zmluvy zmluvnými stranami neurobí žiadny úkon, ktorý by akýmkoľvek  
   spôsobom znemožnil nadobudnutie alebo obmedzil výkon vlastníckeho práva kupujúcich k predmetu kúpy.  
5. V prípade, ak sa preukáže čo i len jedno prehlásenie predávajúceho uvedené v tejto zmluve ako nepravdivé, je  
   kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.  

                                                V.  
                                      Povinnosti kupujúceho 
 

1.  Zaplatiť za predmet kúpnej zmluvy cenu v zmysle bodu II. a prevziať dodaný predmet v zmysle bodu III. tejto zmluvy. 
2.  Vykonať prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte do 28. 02. 2022. 
 
                                                       VI.  
                                         Zodpovednosť za vady 
 

1.  Predávajúci vyhlasuje, že kupujúceho oboznámil s technickým stavom vozidla, ktorý zodpovedá 

    primeranému opotrebeniu vzhľadom k jeho veku, dobe prevádzky a počtu ubehnutých kilometrov.   
2.  Kupujúci prehlasuje, že bol riadne oboznámený s technickým stavom motorového vozidla a v takom stave ju  
    aj kupuje. 
 

VII.  
Záverečné ustanovenia 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nedôjde k prepisu predmetu kúpy na dopravnom inšpektoráte na  
    kupujúceho v lehote do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy, keď malo prejsť vlastnícke právo na kupujúceho,  
    zmluvná strana, ktorá neporušila žiadnu zo svojich povinností podľa tejto zmluvy má právo od tejto kúpnej  
    zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú si povinné vrátiť  
    poskytnuté plnenia.  
2.  Táto kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.  
3.  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a zmluvné strany ju môžu  
    zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.  
4.  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory medzi nimi vzniknuté z tohto zmluvného vzťahu sa budú  
    prejednávať a rozhodovať bez prítomnosti zmluvných strán (písomne a zrýchlenou formou) jedným  
    rozhodcom ustanoveným do funkcie "vybranou osobou" podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z. o  
    rozhodcovskom konaní, ktorou je spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o., Žilinská 14, 811 05 Bratislava  
    (www.rozh.sk) a to podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260.  
    Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR. Účastníci sa podrobia  
    rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.  
5.  Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali, zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, jej obsahu.  
    rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.  
 
Dátum: 24. 01. 2022                                                   
 
 
 
 
 
                                                    
                              -----------------------------------------------         ------------------------------------------ 
                                              predávajúci                                  kupujúci   


