
Kúpna zmluva 

Zmluvná strana - Predávajúci. Zmluvná strana - Kupujúci 

B M T a u t o s . r o . 
So sídlom: Dolná 54/31,96701 Kremnica 
IČO: 44902565 
DIČ/ IČ DPH: SK2022875140 
Zapísaná: v OR na OS v B. Bystrici 

Odiel:Sro vložka č. 16952/S 

Č. účtu 
Konajúca: Ing. Martin Tatár,Hramslav laiar 

Ako predávajúci na strane jednej (ďalej len „Predávajúci") 

TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar Nad Hronom spol. s.r.o. 
So sídlom: A.Dubčeka 45 

965 58 ŽIAR NAD HRONOM 

Miesto podnikania: 
IČO/ rod.č. 31 609 651 
DIČ/Číslo.OP/: SK2020479714 
Zapísaný: 
Ako kupujúci na strane jednej (ďalej len „Kupujúci") 

1. 
2. 
3. 

Článok I 
Predmet zmluvy 

Predávajúci predáva Kupujúceme Predmet kúpy uvedený v bode 2. tohto 
článku a zaväzeje sa previesť na neho vlastnícke piávo a Kupujúci týmto 
Predmet kupy od Predávajúceho za dohodnutú kúpnu cenu kupuje a prijíma do 
svojho vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 
Predmetom kúpy je automobil 

Typ: Nákladné 
Model: A VIA 31.1 K MP16 
Rok výroby: 14.8.1991 
Čis. karosérie: M001390/1991 
Čís. motora: 712.18.0 
(ďalej len predmet kúpý'), vrátane jeho súčasti a príslušenstva 

Článok II 
Opis Predmetu kúpy a zodpovednosť za vady 

Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy oboznámil so stavom 
Predmetu kúpy . Tento stav je mu dobre známy a Predmet kúpy chce v tomto 
stave nadobudnúť. 
Kupujúci si je vedomí vád Predmetu kúpy, na ktoré bol upozornený a ktoré sa 
nacházdajú na Predmete kúpy a svojím podpisom potvrdzuje, že Predmet kúpy 
preberá s uvedenými vadami. Za tieto vady Predávajúci nepreberú žiadnu 
zodpovednosť. 
Podpisom Zmluvy Kupujúci porvrdzuje, že bol Predávajúcim riadne 
oboznámený s obsluhou Predmetu kúpy, najmä že mu boli poskytnuté 
informácie súvisiace s používaním a údržbou Predmetu kúpy. 
Kupujúci kupuje Predmet kúpy tak ako stojí a leží a v prípade, že sa po prevzatí 
na Predmete kúpy vyskytnú vady, ich opravu si hradí Kupujúci na vlastné 
náklady. Odovzdaním Predmetu kúpy Kupujúcemu prechádzajú na Kupujúceho 
všetky riziká spojené s nebezpečím vzniku náhodnej škody, nebezpečenstvo 
zničenia a straty Predmetu kúpy. 
Predávajúci podpisom Zmluvy vyhlasuje, že mu nie sú známe iné vady 
a poškodenia Predmetu kúpy, a na ktoré by mal Kupujúceho osobitne 
upozorniť. 
Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, alebo jeho časti, pokiaľ tieto 
vady boli zištné ohliadkou, alebo vznikli v priamej súvislosti s vadami 
zistenými pri ohliadke, prípade ako dôslekok týchto vád. Predávajúci 
nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Kupujúcemu v príčinnej súvislosti zo 
zistenými vadami 

Člákok III 
Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia 

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena Predmetu kúpy je 8400€ , 
Predávajúci príjem kúpnej ceny od Kupujúceho potvrdzuje. 
Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom, keď bola kúpna cena za 
Predmet kúpy pripísaná na účet Predávajúceho alebo vyplatená v hotovosti. 

Článok IV 
Nadobudnutie vlastníctva a ďalšie dojednania 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Predmetu kúpy úplným zaplatením 
kúpnej ceny podľa článku UJ Zmluvy. 

2. Kupujúci prejavil súhlas s kúpnou cenou Predmetu kúpy stým, že cena je 
medzi stranami dohodnutá s ohľadom na vek Automobilu, jeho aktuálny 
technický stav overený Kupujúcim, a ďalej s ohľadom na zistené vady 
Automobilu a s prihliadnutím na potrebu opráv. 

3. Predávajúci potvrdzuje svojím podpisom, že Automobil nepochádza z krádeže. 
4. Zmluvné strany vybíasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená 

a nie je im známe žiadne okolnosti, ktoré by túto voľnosť obmedzovali. 
5. Predávajúci vyhlasuje, že j e oprávnený s Predmetom kúpy nakladať v plnom 

rozsahu. Predávajúci vyhlasuje, žc nemá vedomosť o žiadnych rozhodnutiach 
súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadnych zmluvách alebo 
dohodách, ktoré by mohli obmedzovať právo Predávajúceho nakladať 
s Predmetom kúpy podľa Zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť 
o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek právo 
z akéhokoľvek titulu k Predmetu kúpy. 

6. Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za 
následok ncplatniosť Zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť Zmluvy alebo 
riadne plnenie ich povinností a záväzkov voči Kupujúcemu podľa Zmluvy. 

7. Predávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok nebolo začaté konkumé konanie ani 
bolo začaté rcštrukturalezačné konanie, a ani nemá vedomosť o začatí 
exekučného konania. 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvne strany podpisom Zmluvy potvrdzjú, že právny úkon je urobený 
v predpísanej forme a prejavy vôle sú hodnoverné a dostatočne zrozumiteľné. 

2. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovení ust. § 262 ods. 1 a 2 Obchodného 
zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah založený Zmluvou sa bude riadiť 
Obchodným zákonníkom 

3. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťa spravuje príslušnými 
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Kupujúci podpisom Zmluvy vyslovene udeľuje svoj súhlas so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpis. 

5. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 
6. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné 

alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nieje týra dotknutá platnosť alebo 
účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných 
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to 
právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri 
uzatvorení Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre Predávajúceho 
a jeden pre Kupujúceho 

8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými 
stranami. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmiuvu riadne precitali a potvrdzujú, že 
Zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu 
vôľu, nieje uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

Kremnica,dňa: 24.10.2012 T E C H N I C K É S L U Ž B Y 
Ž I A R NAD H R O N O M 

BMTauto s.r.o 
Dolnáv54/31, 967 01 Kremnícr ) 

IČO: 44 902 565 

B.VlTauto, s.r.o. 
Ing. Martin Tatár, konateľ 


