
                                                                                                                                                                                                                                              
Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla 

 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. ust. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník  (ďalej len 

„zmluva“) 
 

medzi 

 

Predávajúcim:  Jaroslav Tomek – TOMECAR, SNP 23, 937 01  Želiezovce 

IČO: 35350245 

IČ DPH: SK 1020104514 

bankové spojenie:  VÚB a.s. Bratislava, pobočka Želiezovce    

č. účtu: 2041582755/0200 

č. živnostenského registra:  402-12775 

 

a 

Kupujúcim: Obec Štiavnik, Obecný úrad, 013 55 Štiavnik 1350  

IČO: 00321672 ,   DIČ: 2020618567  

bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava, pobočka Bytča, č. účtu: 23322432/0200 

zastúpená : Ing. Štefanom Várošom, starostom obce 

 

za nasledovných zmluvných podmienok: 

I. 

1. Predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je motorové vozidlo zn. Autobus 
SOR 9,5 typ: C 9,5 Lili//rok výroby: 1998, farba: fialová, č. motora: 8060.45, E VIN: 

TK9C9X501VXSL5001 a doklady (technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla, dokladyo 
povinnom zmluvnom poistení a STK, emisnej kontrole, servisná knižka) k tomuto motorovému 
vozidlu. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že je nepochybným vlastníkom predmetu kúpy podľa bodu I. tejto zmluvy 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 sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy špecifikovaný v bode I. pri podpise tejto zmluvy 
kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 

 

4. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy podľa bodu I. neviaznu žiadne vady ani právne 
povinnosti, ktoré by bránili prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho. Predávajúci zároveň 
vyhlasuje, že voči nemu nie je vedené exekučné konanie ani konkurz. V prípade akejkoľvek právnej 
vady na predmete kúpy podľa bodu I je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

II. 

1.  Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I bodu 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v 
zmysle § 547 odsek 2  zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a je: 

Cena bez DPH     8 500,00  €                     
DPH 20 %        1 700,00  €                                           
Cena s DPH                                                  10 200,00  €  
 

2. Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. 
Kupujúcemu  bude predložená po  protokolárnom prevzatí vozidla v dvoch výtlačkoch.  

3. Splatnosť faktúry je 10 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Na úhradu predávajúci predloží  
kupujúcemu originálne písomnosti. Kópie  a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. 

4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa bodu 2 
čl. II tejto zmluvy, resp. má iné formálne alebo obsahové nedostatky. Oprávneným vrátením faktúry 
prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej 
faktúry. 

5.  Predávajúci zašle faktúru na adresu: Obec  ŠTIAVNIK, Obecný úrad, 013 55  Štiavnik 1350. 

 

III. 

1. Predávajúci vyhlasuje, že technický stav motorového vozidla zodpovedá primeranému opotrebeniu 
vzhľadom k jeho veku a pred jeho predajom bola uskutočnená  kontola vozidla na STK. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že bol riadne oboznámený s aktuálnym technickým stavom motorového 
vozidla vyplývajúcim zo servisnej prehliadky podľa bodu I tejto zmluvy. 

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. V prípade, že predávajúci 
neoznámi zmenu držby motorového vozidla v evidencii vozidiel v lehote do siedmich dní odo dňa 



podpisu tejto zmluvy, prípadne ak kupujúcemu neodovzdá doklady potrebné na zápis zmeny držiteľa 
vozidla v evidencii vozidiel na dopravnom inšpektoráte, alebo ak na motorovom vozidle alebo 
dokladoch k nemu viazne akákoľvek vada brániaca prepisu vozidla na kupujúceho v evidencii vozidiel, 
kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a predávajúci je povinný kupujúcemu zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny podľa Čl. II bod 1. tejto zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok 
kupujúceho na náhradu škody. 

4. Kupujúci je povinný skontrolovať vozidlo pri jeho odovzdaní predávajúcim, čo do jeho funkčnosti a 
zistiť prípadné závady a poškodenia vozidla a následne vyhotoví kupujúci s predávajúcim písomný 
protokol o odovzdaní a prevzatí vozidla, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. 

5. Predávajúci sa zaručuje, že vozidlo bude v čase jeho odovzdania kupujúcemu funkčné a 
prevádzkyschopné a nebude mať závady o ktorých predávajúci vie. 

6. Na záruku vozidla sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR - občiansky a 
obchodný zákonník. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré malo predávané vozidlo v čase jeho 
predaja a o ktorých vedel. Nevzťahuje sa však na chyby vzniknuté v dôsledku primeraného 
opotrebovania vozidla vzhľadom na jeho vek a počet odjazdených kilometrov a na chyby, ktoré sú 
uvedené v písomnom protokole o odovzdaní a prevzatí vozidla a s ktorými bol kupujúci oboznámený 
pred kúpou vozidla a na chyby, ktoré vzniknú dodatočne. 

7. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade nepravdivosti akýchkoľvek údajov a 
vyhlásení predávajúceho uvedených v tejto zmluve. 

 

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, ak nie je v zmluve 
uvedené  inak. 

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 ju vlastnoručne podpisujú. 

3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých jeden výtlačok obdrží kupujúci a jeden 
výtlačok predávajúci a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy a jej zverejnením na 
internetovej stránke obce. 

Predávajúci:                                                                                     Kupujúci: 

V Želiezovciach dňa       06.4.2013                                              V Štiavniku  dňa      06.4.2013 

 
 
 
..............................................                                                       ….......................................... 
 Jaroslav Tomek - TOMECAR,                                                       Ing.  Štefan Vároš, starosta obce 
 SNP 23, Želiezovce                                                                                       


