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Kúpna zmluva
Zavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ■í

(ďalej ako „Občiansky zákonník“) 

medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci: Mgr. Monika Braunová, nar.
trvalé bytom Žakovce 30, 059 73 Žakovce
Bankové spojenie: J
IBAN:
(ďalej ako „predávajúci“)

a
Kupujúci: ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, konateľ spoločnosti 
Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
100:50 383 515 DIČ: 2120297729 Nie je platcom DPH. 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Žiar nad Hronom 
IBAN: SK 17 0200 0000 0036 8327 3553
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel Sro, Vložka č. 30059/S 
(ďalej ako „kupujúci“)

Článok I.

1.

2.

3.

Predávajúci predáva kupujúcemu hnuteľný majetok uvedený v bode 2. tohto článku za kúpnu 
cenu dojednanú v článku II. tejto zmluvy.
Predmetom prevodu je hnuteľný majetok -  používané nákladné motorové vozidlo :

Značka:
Obchodný názov:
Typ:
Kategória:
VIN:
Evidenčné číslo:
Výrobné číslo karosérie:
Výrobca motora:
Výrobca vozidla:
Rok výroby:
Počet najazdených kilometrov:
Osvedčenie o emisnej kontrole platné do: ___________
Osvedčenie o technickej kontrole platné do: ___________
(ďalej aj ako „motorové vozidlo“ alebo „predmet kúpy“) 

Predmet kúpy je bližšie špecifikovaný v Osvedčení o evidencii - 
245910, ktorého fotokópia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

PEUGEOT
BOXER
Y/YCBMHC/AX
N1
VF3YCBMHC11843659 
KK498BX
VF3YCBMHC11843659 
AUTOMOBILES PEUGEOT,FRA 
AUTOMOBILES PEUGEOT,FRA 
2010
114 000 km

časť II (technický preukaz) PD

Článok II.

1. Kúpna cena motorového vozidla sa stanovuje podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
dohodou na sumu vo výške 8 700,- Eur, slovom osemtisícsedemsto Eur.

2. Kúpna cena je splatná pri uzatvorení tejto zmluvy, a to bezhotovostne vkladom alebo prevodom 
finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy (ďalej ako 
„Bankový účet predávajúceho“). V prípade úhrady kúpnej ceny prevodom finančných prostriedkov



na Bankový účet predávajúceho sa má za to, že kúpna cena je uhradená dňom odpísania 
finančných prostriedkov z bankového účtu kupujúceho.

Článok III.

1. Predávajúci vyhlasuje, že motorové vozidlo bolo používané, bolo riadne udržiavané, je v dobrom
stave, technický stav motorového vozidla zodpovedá skutočne najazdeným kilometrom a veku 
vozidla a motorové vozidlo ijsmá žiadne faktické ani právne vady. 2-(- /2c/*T

2. Predávajúci vyhlasuje, že:
a) jeho zmluvná voľnosť nakladať s predmetom kúpy nie je ničím obmedzená,
b) že predmet kúpy pred podpisom tejto zmluvy nepredal, nedaroval ani iným spôsobom 

nepreviedol na tretiu osobu/tretie osoby, ani ho nevložil do žiadnej obchodnej spoločnosti 
alebo družstva, ani nevykonal žiadny iný úkon, na základe ktorého môže byť v evidencii 
vozidiel zapísaná tretia osoba/tretie osoby ako vlastník predmetu kúpy.

c) ku dňu podpisu tejto zmluvy na predmete kúpy neviaznu žiadne záložné práva, predkupné 
práva, ani iné práva či ďalšie obmedzenia, ani akékoľvek iné práva tretích osôb, ktoré by 
obmedzovali kupujúceho v držbe predmetu kúpy, jeho užívaní a v disponovaní s ním, a že 
neuzavrel a ani neuzavrie žiadnu zmluvu, na základe ktorej by mohlo dôjsť ku vzniku takýchto 
práv alebo obmedzení v budúcnosti.

3. Kupujúci berie na vedomie, že ide o používané motorové vozidlo.
4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má motorové vozidlo pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých 

veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
5. Záručná doba je mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia motorového vozidla 

kupujúcim. G
6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne 

odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zmluvné strany sa 
dohodli, že v prípade zistenia vady motorového vozidla, ktorá bráni tomu, aby sa motorové vozidlo 
mohlo riadne užívať ako motorové vozidlo bez vady, má kupujúci právo od tejto zmluvy odstúpiť. 
Právo odstúpiť od tejto zmluvy má kupujúci aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však 
kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád motorové 
vozidlo riadne užívať.

Článok IV.

1. Predávajúci a kupujúci berú na vedomie, že vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na 
kupujúceho jeho odovzdaním. Nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetu kúpy prechádza na 
kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.

2. Predávajúci odovzdáva kupujúcemu predmet kúpy v deň uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy. Spolu 
s predmetom kúpy predávajúci odovzdáva kupujúcemu:
• Osvedčenie o technickej kontrole,
• Osvedčenie o emisnej kontrole.
. %. _ ks kľúče,

3. Predávajúci je povinný odhlásiť motorové vozidlo z evidencie vozidiel bezodkladne, najneskôr do
uplynutia zákonnej lehoty, a zároveň v tejto lehote zrušiť z Osvedčenia o evidencii držiteľa 
osvedčenia - Róberta Brauna, nar. bytom Žakovce, a technický preukaz
odovzdať/doručiť kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 2 pracovných dní.

4. Kupujúci je povinný prihlásiť motorové vozidlo do evidencie vozidiel v zákonnej lehote.
5. Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

a) ak si predávajúci nesplní riadne a včas ktorúkoľvek povinnosť, špecifikovanú v bode 3. tohto 
článku,



b) ak sa ktorékoľvek vyhlásenie predávajúceho, špecifikované v článku III. bod 1. alebo bod 2. 
tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé,

c) ak kupujúci nenadobudne predmet kúpy na základe tejto zmluvy do výlučného vlastníctva bez 
akýchkoľvek tiarch.

6. Účinky odstúpenia nastávajú ex tunc, tzn. že zmluva sa zrušuje od začiatku, a každý z účastníkov 
je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní odo dňa jej zrušenia, vrátiť druhému všetko, čo 
podľa nej dostal. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody.

Článok V.

1. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy 
zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná 
strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa 
považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa 
považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti 
odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát 
neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote).

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnocenných rovnopisoch, pričom dva rovnopisy obdrží kupujúci 
a jeden rovnopis predávajúci.

3. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi platnými právnymi predpismi SR.

4. 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.

5. Predávajúci a kupujúci si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy 
v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a 
zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 
psychického alebo fyzického nátlaku.

V Žiari nad Hronom, dňa .... 2016 V dňa ŕč’.?f..:...2016

^  \  Predávajúci:

M g r. VedexAlrta I i 
konateľ spoločnosti 
ŽIARSKA KOMUNÁLNA 
SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.

_______ -
Mgr. Monika Braunová
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č. osvedčenia (č. ZTO) R-00611-06/068 
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jl. Nadstavba je namontovaná na vozidlo podľa Osvedčenia Ministerstva dopravy, 
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imat/k na náprave / zdvojená

t Druh Ná k l a d n é  v o z id lo L  215/70 R 15C 109 /107S /N IE
■■jEfjŕtl#*#*'

109/10 7 S /N IEosmRi’^

4 0 ,1  Značka PEUGEOT -/NIE

Ä £ S B ^ dn^ názov BOXER ' »■■•
• jL.;TSs • •

6-8 D;2 Typ/variant /  verzia y/YCBM HC /AX
ÍÉHÍIIÍÉRB-&- ' ■

(jpodvozku) AUTOMOBILES PEUGEOTrEKÁ

1Ó K Čfslo typpvéhô schválenia ES - .

sfehváíen ia ES .

42 Rozmer ráfikov na náprave

sfefMMBlrôfc*

mBBm
MOTOR A PREVODOVKA

C ••’Í W ? rýchlosť vozidlaPutera AUTOMOBILES PEUGEOT,FRA -t*w«4iiťí

SPÁJACIE ZARIADENIET3 P,$ JdentiftkaČné číslo motora (typ) 4HU
ýŝ S68iB@i"ur. . •:
^ l^ ^ ^ p ^ ip v ý b b je ť n  valcov 2198.1 

16-1 7 Pí2 /P.4 Najväčší výkon motora /  otáčky

15 Katalyzáť^^

88,0ÓcW/' 3500™°'
hfejgiaKi

iva7zdroj energie n m  

■19 Q  Výkop /  hmotnosť (kat. L)
ŕ;f* < ■

stupňov MT /  6

45 Schvaľovacia značka

jpšpustriá hmotnosť v bode spojenia 

horný záves . kg spodný závesKAROSÉRIA (NADSTAVBA) točroca

ÍÁVALŕiÍKOVÁ
47 ES/EHK 713/457*1999/101R> Farba BIELA

,bťíkäjšíeho zvuku vozidla
w p p j w a g t ^ 8 ^
Z4,vyrobili ífslo VF3YCBMHC11843659

m m m  miest na sedenie / z toho núdzových

1SSK9\

U,1 stojaceho . g  ̂ g dB(A) U;2 pri Otáčkach ' 252$

26 Zatažeme strechy /EHK 70/220*2003/78B (EURO 4)
•vv . • w n i M

1950 g .k m ^ -2 V .2  HC • /  ; t

%3370 g .k m ^ -4 ^ 4 H O N O x

0,0520 ‘ g.km-5!1 6 Kor súčinifel absorpcie 4,3000™ 

240g-km‘1 51.8 V.8 Spotreba paliva

- eisterriy

ŽS ÁV -ÓBjem palivovej nádiäe

LOTNOSTI

29 Celkové rozmery d 2200*™' v:

3240f««V j

2420™11
[agBseaa

655CP™71'
(ej plochy r*>£Ú
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ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY31 C Prevádzková hmotnosť

í f  T-tM icnr1, mimomesto: 1,100 km'1, kombinovaná: >.11100: <|yví5sS «celková hmotnosť

t ó n o v a n é s k l á A1RBAG33 N Najvačšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1/2/374
Sŕjj i.f: ■ i ■ií'SKŠ

34 F.3 Najvačšia prípustná hmotnosť Jazdnej súpravy eoookg

E1SC112/1103.-̂prípustná hmotnosť prípojného vozidla

p í l  brzdeného: 2500kg ‘0.2 nebrzdeného
Schválenie dostavby podvozku sl vyžiada finalista u prfstusnéhoonjánu
StSt'írflícižiíi'iS'is , .iu cestne] premávky.

• Na vdzldle boia vykonaná dostavba montážou pevne] vilnikove] 

nadstavby

s l S ^ l í á j t l w C ä b ^  výroŕca PROCAR « * . ,  Liptovský Mlkulái, Značka
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M.06.200S _

OÚ CD8PK Poprad dňa 20.08.2010, fcj.
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