Kúpno – predajná zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a v znení neskorších
predpisov:
Zmluvné strany:
Meno a priezvisko: PZ plus, s.r.o.
Sídlo: Robotnícka 288/2 017 01 Považská Bystrica
IČO: 45421811
DIČ: 2022987296
IČ DPH: SK2022987296
IBAN: SK14 1111 0000 0011 6535 6018
(ďalej len ako „Predávajúci“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V mene ktorej koná:
Číslo účtu:

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
E.M. Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
00 185 213
2021107220
SK2021107220
Peter Heiler - riaditeľ podniku
SK06 5600 0000 0014 1547 5002

(ďalej len ako „Kupujúci“)
uzatvorili v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a v znení
neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“):
Článok I
Predmet Zmluvy
1./ Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:
Druh vozidla:
Továrenská značka, typ:
Farba:
VIN:
Rok výroby:
Číslo technického preukazu:
Evidenčné číslo vozidla:

špeciálne vozidlo
AVIA
modrá
673198
1973
PC 798158
PB208CF

(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“).
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2./ Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za
vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za
vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Článok II
Kúpna cena
1./ Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo
vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 4 950,€
(slovom
štyritisícdeväťstopäťdesiateur).
2./ Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu
cenu v uvedenej výške:
-

bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví
tohto článku v deň podpisu zmluvy.

3./ V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podľa tohto
článku II Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci
oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho
počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na
základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia
písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.
Článok III
Stav Predmetného motorového vozidla
Predávajúci vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo:
-

bolo používané,
bolo udržiavané,
je v dobrom stave, má vykonanú emisnú a technickú kontrolu,

Kupujúci vyhlasuje, že sa zo stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil
jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu
podpisu tejto Zmluvy. Kupujúci si prevezme predmet zmluvy priamo z miesta bydliska
Predávajúceho na vlastné náklady. Po uhradení kúpnej ceny Kupujúci nadobúda k
predmetu zmluvy vlastnícke práva. Nebezpečenstvo náhodnej škody a náhodného
zhoršenia predmetu kúpy pri jeho premiestnení znáša Kupujúci. Akékoľvek technické
závady, ktoré sa vyskytnú pri používaní vozidla od podpisu kúpnej zmluvy, si kupujúci
odstraňuje sám na vlastné náklady.
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Článok IV
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
1./ Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá
Predávajúci Kupujúcemu v deň uhradenia kúpnej ceny.
2./ Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému
motorovému vozidlu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom
úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku II tejto Zmluvy.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1./ Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom
rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
2./ Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
3./ Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej
obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú
vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.
4./ Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej
stránke povinnej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe informácií v znení neskorších predpisov.
V Považskej Bystrici , dňa: 06.06.2016
Predávajúci:

Kupujúci:

PZ plus, s. r. o. v .r .

___________________________

_____________________________
Peter Heiler v. r.
riaditeľ
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