
K ú p n a z m l u v a 

uzatvorená medzi: 

Predáva i ú c i m: 

KOSEC olus. s.r.o. 
Sídlo: v 121 05 Bratislava 
IČO: 46 375 007 
Zastúpenie: Jozef Kovalčík, konateľ 
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I 
Oddiel: Sro, vložka Č.76946/B 
/ďalej len „predávajúci"/ 

a 

Kupujúcim: 

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 „kupujúci"/ 

ktorí sa dňa 3.4.2013 v zmysle ustan. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka dohodli na 
nasledovnom obsahu zmluvy: 

I. 
Predmet zmluvy 

1/ Predávajúci je vlastníkom hnuteľnej veci - nákladného motorového vozidla -
sypac: 
značka a typ 
farba 
kategória 
rok výroby 
VIN 
Evidenč. číslo 

I V E C O E U R O C A R G O 
oranžová 
IM2 
1988 
WJMB8098M04042465 
BA690NM 

sypacia nadstavba 
výr. číslo 
rok výroby 

SYKO 2M 
183/420/06 
2006 

spolu s príslušenstvom (ďalej len „motorové vozidlo"). 
2/ Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu motorové vozidlo uvedené v 

odseku 1/ tohto 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 9.900 EUR bez DPH, t.j. 11.880 EUR s DPH (slovom 
jedenásťtisícosemstoosemdesiat Euro s daňou z pridanej hodnoty). 
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2/ Kúpnu cenu sa zaväzuje zaplatiť kupujúci predávajúcemu nasledovne: 
- po podpise tejto zmluvy čiastku 2.000 EUR ako zálohu na kúpnu cenu, na základe 

zálohovej faktúry, 
- po prevzatí motorového vozidla zostávajúcu časť kúpnej ceny na základe faktúry 

predávajúceho so splatnosťou 7 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. 

III. 
Prechod vlastníctva 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k 
motorovému vozidlu dňom zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške. 

2/ Predávajúci odovzdá kupujúcemu do držby motorové vozidlo bezodkladne po 
vybavení STK a emisnej kontroly, ktorú zabezpečí najneskôr do 14 dní od podpisu tejto 
zmluvy na vlastné náklady predávajúci. 

IV. 
Ostatné dojednania 

1/ Predávajúci prehlasuje, že na motorovom vozidle nie sú faktické ani právne 
vady, ktoré by bránili jeho užívaniu a vozidlo vzhľadom na svoj vek a počet najazdených 
kilometrov zodpovedá svojmu opotrebeniu. 

2/ Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so skutočnosťami uvedenými v ods. 1/ 
tohto článku, osobnou prehliadkou a skúšobnou jazdou zistil skutočný technický stav 
motorového vozidla a voči technickému stavu nemá výhrady. 

3/ Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť všetky právne úkony nutné k prepisu 
motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel na kupujúceho a to najneskôr do 15 
dní odo dňa zmeny vlastníckeho práva k predávanému motorovému vozidlu. 

4/ Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci doručí kupujúcemu osvedčenie 
o evidencii vozidla a to ihneď po prehlásení v evidencii na príslušnom ODI. 

5/ V prípade, že predávajúci neoznámi zmenu držby motorového vozidla v 
evidencii vozidiel v lehote uvedenej v odseku 3 tohto článku, prípadne ak kupujúcemu 
neodovzdá doklady potrebné na zápis zmeny držiteľa vozidla v evidencii vozidiel na 
príslušnom ODI, alebo ak na motorovom vozidle alebo dokladoch k nemu viazne 
akákolVek vada brániaca prepisu vozidla na kupujúceho v evidencii vozidiel, kupujúci je 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

6/ Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade nepravdivosti 
akéhoko ľvek vyh lásen ia predávajúceho uvedeného v tejto zmluve. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

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 Obchodného zákonníka. 

3/ Zmluva nadobúda platnosť a stáva sa pre zmluvné strany právne záväznou 
dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

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. 
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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 Bratislave, dňa 3.4.2013 

predávajúci: 

V Žiari nad Hronom, dňa 3.4.2013 

kupujúci: 

"f KOSEC plus, s.r.o. 
zast. Jozef Kovalčík, konateľ 

TfcCHNTCKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
v zast. Mgr. Peter Antal, konateľ 
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