
            Naša značka: 0257/2018 

Kúpno – predajná zmluva 

 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: 

 

Predávajúci:  Pavel Chvalina 

     

sídlo:   Blato 233, 962 05  Hriňová 

ČOP:        

   

 

 

( ďalej len „predávajúci“ ) 

 

a 

 

Kupujúci:  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 
sídlo:   E. M. Šoltésovej 1 

   969 01  Banská Štiavnica 

v zastúpení:  Peter Heiler, riaditeľ podniku 

bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko 

číslo účtu:  SK06 5600 0000 0014 1547 5002 

IČO:   00 185 213   

IČ DPH:  SK 2021107220 

 

( ďalej len „kupujúci“ ) 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je predaj a kúpa zachovalých náhradných dielov na motorové vozidlá 

na nákladnú dopravu typu AVIA 31 turbo. 

 

 

Čl. II. 

Kúpna cena, platobné podmienky 

 

Zmluvné strany sa dohodli na kúpno – predajnej cene 150,- € ( slovom: 

jednostopäťdesiat EUR 00/100 ). Kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu v hotovosti 

ihneď po prevzatí predmetu zmluvy. 

 

Čl. III. 

Prevzatie predmetu zmluvy, jeho stav, nadobudnuté vlastnícke právo 

 

1/ Predávajúci prehlasuje, že kupujúceho oboznámil s technickým stavom predmetu 

zmluvy, popísal ich tak, ako ich sám pozná z doby prevádzkovania. 

2/ Kupujúci prehlasuje, že bol riadne oboznámený s technickým stavom predmetu 

zmluvy a v tomto stave náhradné diely kupuje. 



3/ Kupujúci si prevezme predmet zmluvy priamo z miesta sídla predávajúceho na vlastné 

náklady. Po uhradení kúpnej ceny kupujúci nadobúda k predmetu zmluvy vlastnícke 

práva. 

4/ Nebezpečenstvo náhodnej škody a náhodného zhoršenia predmetu kúpy pri jeho 

premiestnení znáša kupujúci.  

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Predávajúci a kupujúci si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej, uzatvárajú ju 

dobrovoľne a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

2/ Zmluva je vyhotovená písomne v dvoch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci dostane 

jeden originál a predávajúci dostane jeden originál. 

3/ 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 Hriňovej,  dňa: 26.03.2018     V Hriňovej,  dňa: 26.03.2018 

 

 

 

Kupujúci:       Predávajúci: 

 

 

 

 

........................................................      ................................................   

  Peter Heiler v. r.                 Pavel Chvalina  v. r. 

                     riaditeľ           

                    

  

 

 

       


