
K ú p n a z m i l ú v a 

uzatvorená medzi: 

Predávajúcim: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
IČO: 31 609 651 
IČ DPH: SK2020479714 
Zastúpenie: Mgr. Peter Antal, konateľ 
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica 
Oddiel: Sro, vložka Č.2034/S 
/ďalej len „predávajúci"/ 

a 

Kupujúcim: 

OBEC Hliník nad Hronom 
Železničná 320, 966 01 Hliník nad Hronom 
zastúpená starostom obce Mgr. Dušanom Antalom 
IČO: 00 320 609 
/ďalej len „kupujúci"/ 

ktorí sa dňa 28.11.2011 v zmysle ustan. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, dohodli 
na nasledovnom obsahu zmluvy: 

I. 
Predmet zmluvy 

1/ Predávajúci je vlastníkom hnuteľnej veci - zametači stroj: 
značka a typ : CITYCAT 2000XL 
farba : biela 
výr. číslo podvozka : TE950CC20W811 
výr. číslo motora : 152169 
rok výroby : 1998 
príslušenstvo: zametacie kefy, zametacia snehová kefa, vysávacia hadica, 
(ďalej len „zametači stroj"). 

2/ Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu zametači stroj 
s príslušenstvom uvedený v odseku 1/ tohoto článku, ktorý ho za dohodnutú kúpnu cenu 
uvedenú v článku II. tejto zmluvy a podmienok dohodnutých v tejto zmluve do svojho 
vlastníctva kupuje. 

II. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

1/ Kúpna cena predmetu zmluvy je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných 
strán na sumu 5.000 EUR bez DPH, t.j. 6.000 EUR s DPH (slovom šesťtisíc Euro s daňou 
z pridanej hodnoty). 

2/ Kúpnu cenu sa zaväzuje zaplatiť kupujúci predávajúcemu nasledovne: 
- do 30.11.2011 čiastku 1.000,- EUR 
- do 31.12.2011 čiastku 1.000,- EUR 
- do 31.1.2012 čiastku 1.000,- EUR 
- do 28.2.2012 čiastku 1.000,- EUR 
- do 31.3.2012 čiastku 1.000,- EUR 
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- do 30.4.2012 čiastku 1.000,- EUR. 

J£I. 
Prechod vlastníctva 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo 
k zametaciemu stroju dňom odovzdania a prevzatia zametacieho stroja. 

2/ Predávajúci odovzdá kupujúcemu do držby zametači stroj v deň nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. 

1/ Predávajúci prehlasuje, že na predávanom zametačom stroji nie sú faktické a 
právne vady, ktoré by bránili jeho užívaniu a na ktoré by mal kupujúceho upozorniť a 
vozidlo vzhľadom na svoj vek a počet odpracovaných motohodín zodpovedá svojmu 
opotrebeniu. 

2/ Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so skutočnosťou uvedenou v ods. 1/ 
tohto článku, osobnou prehliadkou a skúšobnou jazdou zistil skutočný technický stav 
motorového vozidla a to preberá od predávajúceho „ako stojí a leží". 

3/ Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o použitú vec, záručná doba je dohodnutá 
na 12 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vady zametacieho stroja vzniknuté jeho 
použitím alebo opotrebením. 

4/ Predávajúci odovzdá kupujúcemu pri odovzdaní zametacieho stroja technické 
osvedčenie vozidla séria SC, čís. 010028. 

1/ Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán, 
výlučne vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. 

2/ Všetky právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

4/ Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, 
bez nátlaku, nie v tiesni, nie v omyle a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

5/ Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak bezvýhradného súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali v dvoch 
autentických exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

V Žiari nad Hronom, dňa 28.11.2011 

IV. 
Ostatné dojednania 

V. 
Záverečné ustanovenia 

TECI 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

v zast. Mgr. Peter Antal, konateľ 

predáva^'"-'• 

v zast. Mgr. Dušan Antal, starosta 
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