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Kúpna zmluva e.:,.V í> komu;.*,'/XT 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") 

medzi zmluvnými stranami 

Predávajúc i s Jácu Tégläs,,? •• ; - " • -
Trvalé bytom " ' . . - * , 965 01 Žiar nad Hronom 
Bankové spojenie: VUB Žiar nad Hronom 
Číslo ÚČt v 

(ďalej len „Predávajúci") 

Kupujúci: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Zastúpené: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, riaditeľ 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
IČO: 31609651 DIČ: 2020479714 IČ DPH: SK2020479714 
Bankové spojenie: - - • • j žiar nad Hronom 
Číslo Účtu ' " . 
zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 2034/S 
(ďalej len „Kupujúci") 

I. 
1. Predávajúci predáva kupujúcemu hnuteľný majetok uvedený v odseku 2. tohto článku za 

kúpnu cenu dojednanú v článku II. tejto zmluvy a zaväzuje sa previesť na neho vlastnícke 
právo k nemu a kupujúci ho týmto od predávajúceho za dohodnutú kúpnu cenu kupuje a 
prijíma do svojho vlastníctva a zaväzuje sa dohodnutú kúpnu cenu zaplatiť. 

.?.. Predmetom kúpy je hnuteľný majetok a to prenosná betónová garáž o rozmeroch 
3,3 m x 5,4 m bez vstupnej brány (ďalej len "predmet kúpy"), vrátane jej súčastí a 
príslušenstva. 

II. 
1. Kúpna cena predmetu kúpy sa stanovuje podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

dohodou, a to na sumu vo výške 500,00 €, slovom päťsto eur. 
2. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu v celkovej výške 500,00 € do 7 (siedmich) dní 

odo dňa účinnosti tejto zmluvy na účet predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

III. 
1. Kupujúci prehlasuje, že pozná skutočný stav predmetu kúpy z prehliadky predmetu kúpy. 
2. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne vady a poškodenia 

predmetu kúpy, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. 

IV. 
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy jeho odovzdaním predávajúcim 

kupujúcemu. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy do 3 (troch) 

dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy a to v mieste sídla kupujúceho. 

V. 
1. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, 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 touto zmluvou sa bude riadiť Obchodným zákonníkom. 



3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 
5. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 

skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade 
neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými 
ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými 
ustanoveniami. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis je určený pre 
predávajúceho a dva rovnopisy sú určené pre kupujúceho. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v 
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

V Žiari nad Hronom, d ň a 1 . . 2 0 1 3 V Žiari nad Hronom, dňa^ľf;..?.;.2013 

Predávajúci:^ Kupujúci: B C H M C K É S L U Ž B Y 
ŽIAR NAD HRONOM 

, apol, s r.o. 
x Ui. A. Dubčeka 46 

58 Žiar na>4 
Mgr. IgorJJbzenberg, MBA, riaditeľ 

apol. s r.o. 

Ján Téglás Mgr. Igorjjfc 
TECHNICKÍ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spoi. s r.o. 


