
KÚPNO PREDAJNÁ ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 588 a Občianského zákonníka 

Kupujúci: 

Meno a priezvisko : Technické služby Žiar nad Hronom spol. s.r.o. 
A. Dubček 45 
96558 Žiar nad Hronbom 
31609651 
SK 2020479714 
Tatra banka 
Mgr Peter Antal 

IČO 
IČ DPH 
číslo účtu 
konateľ spol. 

a 

Predávajúci : 

Meno a priezvisko : Michal Sloboda 
Rodné číslo : « 
Číslo OP 
Trvalé bydlisko Matúšová Trenčín 91101 

čl.l Predmet kúpy 

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa pracovného stroja /typ/. 

Továrenská značka: ZTS Stavostroj 
Typ : VW 3400 
váha : 1060 kg 

čl.2 Kúpna cena 

Predávajkúci a kupujúci sa pri predmete kúpy dohodli na kúpnej cene : 970 - eur 
slovom deväťstosedemdesiat eur 

čl.3 Spôsob platenia kúpnej ceny 

a/ kúpna cena uvedená v čl.2 tejto zmluvy, bude vyplatená v hotovosti do rúk predávajúceho 
ihneď po podpise tejto zmluvy. 

b/ Ako doklad o zaplatení bude slúžiť kúpno-predajná zmluva, kde je uvedený predávajúci, 
kúpujúci, cena a dátum zaplatenia dohodnutej sumy uvedenej v čl.2 tejto zmluvy. 
Doklad o zaplatení je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 



čl.4 Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo veci prejde z predávajúceho na kupujúceho: 
a/ Po podpise predmetu zmluvy uvedenom v čl. 1 tejto zmluvy z predávajúceho na 
kupujúceho. 
b/ Po zaplatení dohodnutej ceny uvedenej v čl.2 tejto zmluvy. 

a/ Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav kupovanej veci. 
b/ Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetnej veci. 
c/ V prípade, že sa bude jednať o závadu, ktorú mohol zistiť len kvalifikovaný pracovník, táto 
závada bude odstránená na náklady kupujúceho. 
d/ Predávajúci nezodpovedá za vzniknuté závady používaním alebo opotrebením. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých 
jeden dostane strana predávajúca a jeden strana kupujúca. 

čl.5 Ďaľšäe ujednaroia 

čl.6 Záverečné ustanovenia 

V Trenčíne, dňa 21.1.2013 
TOCHNICKÍ 

ŽIAR NAD , 

kopmúcK predávajúci 


