
Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi 

Predávajúcim:   Kúpele Sliač a.s. 

IČO:    31 642 438 

Sídlo:   962 31  S l i a č 

V zastúpení:  Ing. Jozef Udič, predseda predstavenstva, riaditeľ a.s. 

DIČ:   2020477096 

IČ DPH:   SK2020477096 

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka 316/S, oddiel Sa 

(predávajúci) 

a 

Kupujúcim:   Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 

IČO:   00185213 

Sídlo:   E. M. Šoltésovej 1, 969 01  Banská Štiavnica 

V zastúpení:  Peter Heiler, riaditeľ podniku 

   Michaela Benková, spolnomocnenec 

DIČ:   2021107220 

IČ DPH:   SK 2021107220 

(kupujúci) 

za nasledovných podmienok: 

I. 

1. Predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je motorové vozidlo: 

Nákladné motorové vozidlo AVIA A 31.1.L – valník s plachtou 

Rok výroby:  1993 

Výrobné číslo:  P 003783 

Typ motora:  712.18.17  

EČV:   ZV896BB 

Zdvih.objem valcov: 3956 cm3 

Číslo tech.preukazu: SC 017097 

Kupujúcemu sa odovzdáva: technický preukaz, overenie tachografu, doklady o STK, EK. 

 

2. Predávajúci prehlasuje, že je nepochybným vlastníkom predmetu kúpy podľa bodu 1. a je s ním 

oprávnený nakladať za účelom jeho predaja a je na príslušnom dopravnom inšpektoráte zapísaný ako 

držiteľ vozidla podľa zák. č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách. 

3. Predávajúci odovzdal predmet kúpy špecifikovaný v bode 1 v deň podpisu tejto zmluvy 

kupujúcemu   a následne uskutoční  po splnomocnení kupujúcim úkony spojené so zmenou vlastníka  

vozidla na DI PZ Zvolen. 



4. Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy podľa bodu 1 nie sú žiadne  právne povinnosti, ktoré 

by bránili prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho. Predávajúci zároveň prehlasuje, že voči nemu 

nie je vedené exekučné konanie ani konkurz. V prípade akejkoľvek právnej vady na predmete kúpy 

podľa bodu 1 je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

II. 

1. Dohodnutá kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I bodu 1 tejto zmluvy je 300,-- Eur (slovom: 

Tristo Eur) vrátane DPH. Kúpna cena je vyplatená v deň podpisu tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi odovzdanie a prevzatie kúpnej ceny pri podpise tejto 

zmluvy. 

III. 

1. Predávajúci prehlasuje, že technický stav motorového vozidla zodpovedá primeranému 

opotrebeniu vzhľadom k jeho veku. 

2. Kupujúci prehlasuje, že bol riadne oboznámený s aktuálnym technickým stavom motorového 

vozidla. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ustanovenia § 90 zák. č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 

komunikáciách týkajúce sa zmeny v evidencii vozidiel a odovzdať kupujúcemu všetky doklady 

potrebné na jeho zapísanie ako držiteľa do dokladov motorového vozidla.  

4. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že predaj motorových vozidiel nie je predmetom činnosti 

predávajúceho a dohodli sa, že motorové vozidlo sa prenecháva ako stojí a leží. 

IV. 

1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich vzájomný 

záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si pred jej podpisom riadne prečítali, uzatvárajú ju vážne, 

slobodne, určito, zrozumiteľne a súhlasia s jej obsahom, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne 

podpisujú. 

3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár obdrží kupujúci a jeden 

predávajúci. 

V Sliači, dňa 28.11.2017 

Predávajúci:      Kupujúci: 

 

…..........................................................                                ……................................................... 
Kúpele Sliač a.s.   v. r.                                                              Technické služby, mestský podnik  
Ing. Jozef Udič       Banská Štiavnica 
       Peter Heiler, riaditeľ podniku   
       Michaela Benková, spolnomocnenec v. r. 


