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KUPNÄ ZMLUVA č . — ~ 
o kúpe veci uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami : 

A. - L e a s i n g a „s. 
so sídlom: 
zastúpený: 

IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Registrácia: 

Pribinova 4, 811 09 Bratislava 
Ing. Aurel Gindl 
na základe plnej moci 
31644333 
SK2020447055 
f SR 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3479/B. 
(v ďalšom texte označený ako kupujúci) 

B. TECHNICKE SLUŽBY Ziar nad Hronom, spol. s r.o. 

so sídlom/bytom: 
Zastúpený: 

IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Registrácia: 

Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Ziar nad Hronom 
Mgr. Peter Antal 
Konateľ 
31609651 
SK2020479714 

Obchodný register Okresneho suau Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S 
(v ďalšom texte označený ako predávajúci) 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie špecifikovaný predmet kúpy: 
Predmet kúpy: Ojazdené nákladné vozidlo, ťahač 
Značka, typ, model: Iveco Eurocargo so sypacou nadstavbou tajfún 2,5 
Výrobné čísla: karoséria (VIN): WJMB8098M04042465, motor: BF6M913T 
Technický preukaz / Osvedčenie o evidencii: 
Rok výroby: 1988 
Špecifikácia: Farba: oranžová 

Počet najazdných km: 99370 
Počet kľúčov: 2 ks 
Výbava: nákl. vozidlo N2, stredná kabína, kolesá diskové, ABS, počet náprav 2, manuálna 
prevodovka 5 stupňová, 3 miesta na sedenie 

2. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť cenu dohodnutú v článku II. 

Článok II. 
Cena, fakturácia a platobné podmienky 

1. Cena predmetu kúpy je stanovená dohodou v čiastke: 

Základ DPH: 9 900,00 EUR (298.247,40 SKK) DPH: 1 980,00 EUR (59 649,50 SKK) Spolu s DPH: 11 880,00 EUR 
(357.896,90 SKK). 

2. Predávajúci zároveň s kupujúcim uzatvoril leasingovú zmluvu č. LZC/13/50005, v zmysle ktorej má uhradiť 
predávajúci kupujúcemu nultú splátku, poplatok za vystavenie zmluvy a prvú riadnu splátku vo výške 3 952,58 
EUR (119.075,40 SKK) (vrátane DPH). Po vzájomnom zápočte kúpnej ceny a nultej splátky vrátane DPH uhradí 
kupujúci predávajúcemu sumu 7 927,42 EUR (238 821,50 SKK). 

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa bodu 2 tohto článku najneskôr do 5 dní od 
podpisu predmetnej zmluvy. 

Informatívny prepočet hodnôt v mene SKK, konverzný kurz:l EUR = 30,1260 SKK 
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Článok III. 
Prevod vlastníckeho práva 

l . Vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny 
a podpisom protokolu o prevzatí predmetu kúpy. 

1. Miestom prevzatia predmetu zmluvy je sídlo (bydlisko) predávajúceho. 

2. Predmet zmluvy bude odovzdaný medzi predávajúcim a kupujúcim protokolárne po overení jeho funkčnosti. 

1. Predávajúci vyhlasuje, že je majiteľom predmetu kúpy, a že na predmet kúpy sa nevzťahujú žiadne práva tretích 
osôb ani iné ťarchy, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k spochybneniu vlastníckeho práva kupujúceho. Predávajúci 
ďalej vyhlasuje, že nezatajil pred kupujúcim žiadne kvalitatívne chyby predmetu kúpy, ktoré by mohli v 
budúcnosti mať vplyv na jeho funkčnosť. 

2. V prípade, ak po zaplatení kúpnej ceny rozhodne organ činný v trestnom konaní o vydaní predmetu kúpy inej 
osobe alebo o jeho zaistení z dôvodu vlastníctva tretej osoby, je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 
Zároveň s písomným odstúpením je kupujúci povinný doložiť doklad preukazujúci skutočnosti uvedené v prvej vete 
toho bodu. Predávajúci je v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho povinný vrátiť kúpnu cenu 
zaplatenú za predmet kúpy a to do 30 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia na účet kupujúceho. Na 
doručovanie akejkoľvek písomnosti v zmysle tejto zmluvy sa použijú ustanovenia §46 Občianskeho súdneho 
poriadku ( v prípade, ak je adresátom fyzická osoba) resp. §48 Občianskeho súdneho poriadku (ak je adresátom 
právnická osoba). 

3. Zmluvné vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany sa s obsahom tejto zmluvy podrobne oboznámili a na znak súhlasu ju podpisujú. 

2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboma zmluvnými stranami. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom vyhotovení s platnosťou originálu pre každú zmluvnú 
stranu. 

v J ., dňa 25.APR.2013 v . J í k Ľ ^ h ? . * : dňa 25.APR.2013 

Článok IV. 
Dodacie podmienky 

Článok V. 
Iné ustanovenia 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

Za kupujúceho (pečiatka a podpis(y)): Za predávajúceho^^ a podpis(y)): 

b K b - a . S e 

Pribinova 4,81109 Bratislava 
B K S 

-21 * 
/ 

Mgr. PeterAntai-
Konateľ 

Ing. Aurel Gindl 
na základe plnej moci 
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