
K ú p n a z m l u v a 

uzatvorená medzi: 

Predáva i ú c i m: 

Daniel Škrivánek 
U Bílého Sloupu 2087, 43601 Litvínov 
IČO: 72593083 
DIČ: CZ7702152766 
Zapísaný na ŽÚ Litvínov ŽÚ/MELT/20920/2009/Mar 
/ďalej len „predávajúci"/ 

a 

Kupujúci m: 

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 31.10.2012 v zmysle ustan. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, dohodli 
na nasledovnom obsahu zmluvy: 

I. 
Predmet zmluvy 

1/ Predávajúci je vlastníkom hnuteľnej veci - úžitkového motorového vozidla: 
značka a typ : Mercedes Benz Šprintér 2,2 CDI, DoKA sklápač Maxi 
farba : biela 
rok výroby : 2004 
výr. číslo karosérie : WDB9046231R643561 
stav km : 113 000 km 
(ďalej len „motorové vozidlo"). 

2/ Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu motorové vozidlo uvedené 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 9.800 EUR (slovom deväťtisícosemsto Euro). Ku kúpnej cene nebude 
účtované DPH. 

2/ Kúpnu cenu sa zaväzuje zaplatiť kupujúci predávajúcemu v deň podpísania 
tejto zmluvy na základe faktúry predávajúceho vystavenej a odovzdanej kupujúcemu pri 
podpise tejto zmluvy a to do pokladne predávajúceho. 

"ad Hronom 
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III. 
Prechod vlastníctva 

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

2/ Predávajúci odovzdá kupujúcemu do držby motorové vozidlo ihneď pri zaplatení 
kúpnej ceny o čom bude spísaný odovzdávací protokol. 

1/ Predávajúci prehlasuje, že na predávanom 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. Záruka na akosť sa 
nedojednáva. 

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. 

3/ Predávajúci odovzdá kupujúcemu originál technických preukazov (tzv. veľký aj 
malý) v nemeckom jazyku. 

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/ Zmluva nadobúda platnosť a stáva sa pre zmluvné strany právne záväznou 
dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, v prípade oddeleného podpisovania 
nadobudne účinnosť dňom neskoršieho podpisu. 

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 Moste, dňa 31.10.2012 

IV. 
Ostatné dojednania 

V. 
Záverečné ustanovenia 

predávajúci: kupujúci: TECHNICKÉ SLUŽBY 
NAD HRONOM 

apol. ;» r.o. 
Ul. A. Dubčeka 45 

-r nad Hronom 

TECHNKKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

v zast. Mgr. Peter Antal, konateľ 
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