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K Ú P N A     Z M L U V A   
Uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
 
TEMAX s.r.o., so sídlom 9 líp 366, 913 21  Trenčianska Turná,  
 
IČO: 36313696, IČ DPH: SK2020177489, 
 
zapísaná v OR okr. Súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 12127/R, 
bankové spojenie: TATRA BANKA a.s., číslo účtu: 2625271563/1100, 
zastúpená p. Vlastimilom Porubanom – konateľom,  
 
ďalej len „predávajúci“ 
 
a  
 
Obec Štiavnik, Obecný úrad Štiavnik,   
013 55, Štiavnik 1 350, 
IČO: 00321672, DIČ :2020618567 
bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava, pobočka Bytča, číslo účtu: 23322432/0200 
zastúpená  : Ing. Štefanom Várošom, starostom obce 
 
ďalej len „kupujúci“, uzatvárajú túto zmluvu: 
 

I.  
Predmet plnenia 

 
1.1. Predávajúci za podmienok stanovených touto zmluvou predáva kupujúcemu 1 ks ojazdeného 
vozidla Renault Premium D 270.19, VIN VF622ACB000100375 (ďalej len ,,Vozidlo“) a prevádza na 
neho vlastnícke právo k tomuto vozidlu za nižšie uvedených podmienok. Kupujúci uvedené vozidlo 
kupuje a zaväzuje sa zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve kúpnu cenu. 
 

II.  
Miesto a spôsob predania 

 
2.1. Termín dodávky 18.týždeň 2013. 
 
2.2. Vozidlo odovzdá predávajúci kupujúcemu v priestoroch predávajúceho. Predávajúci neprijíma 
žiadnu zodpovednosť za iný čas a miesto odovzdania vozidla kupujúcemu. 
 
 

III.  
Kontrola 

 
3.1. Kupujúci je oboznámený, že kupuje vozidlo ojazdené a jeho stav zodpovedá účelu a dobe použitia. 

 
3.2.  Kupujúci je povinný skontrolovať vozidlo pri jeho odovzdaní predávajúcim, čo do jeho funkčnosti a  
zistiť prípadné závady a poškodenia vozidla. 
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3.3. Zistené prípadné hrubé nedostatky a poškodenia môžu byť dôvodom k neprevzatiu vozidla 
kupujúcim až do doby ich úplného odstránenia predávajúcim. 
 
3.4. Po vyššie uvedenej kontrole vyhotoví kupujúci s predávajúcim písomný protokol o odovzdaní  a  
prevzatí vozidla, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán (ďalej len „Protokol“). 
V Protokole musia byť tiež zapísané zistené poškodenia a termíny ich odstránenia predávajúcim. 
 
3.5. Vozidlo sa považuje za odovzdaný predávajúcim a prevzatý kupujúcim okamihom podpisu protokolu 
o odovzdaní a prevzatí oboma zmluvnými stranami. Protokol bude vyhotovený v dvoch origináloch. 
Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
 
3.6. Predávajúci je povinný súčasne s odovzdaním Vozidla odovzdať kupujúcemu písomné návody na 
používanie a údržbu vozidla. 
 

IV.  
Cena a platobné podmienky 

 
4.1.  Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I bodu 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 zákony č.513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a je : 
 
 Cena bez DPH 9.500,- € 
 DPH 20%         1.900,- € 
 Cena s DPH   11.400,- € 
 
4.2. 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. 
 
4.3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Na úhradu predávajúci predloží 
kupujúcemu originálne písomnosti. Kópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. 
 
4.4. 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. 
 
4.5. predávajúci zašle faktúru na adresu : Obec Štiavnik, Obecný úrad, 013 55 Štiavnik 1350. 
 
 

V.  
 Nadobudnutie vlastníctva a nebezpečenstvo škody za tovar 

 
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo ku Vozidlu nadobudne kupujúci až po tom, keď bude 
zaplatená celá kúpna cena podľa čl. IV ods. 4.3. tejto zmluvy.   
 
5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prejde na kupujúceho okamihom prevzatia Vozidla kupujúcim 
podľa čl. III ods. 3.4. tejto zmluvy.  
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VI.  
Záruka 

 
6.1. Predávajúci sa zaručuje, že Vozidlo bude v dobe predania funkčné a prevádzky schopné a nebude 
obsahovať závady o ktorých predávajúci vie. 
 
6.2.  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 za chyby vzniknuté v dôsledku primeraného opotrebovania vozidla 
vzhľadom na jeho vek a počet ojazdených kilometrov a na chyby, ktoré sú uvedené v písomnom 
protokole o odovzdaní a prevzatí vozidla a s ktorými bol kupujúci oboznámený pred kúpou vozidla, ktoré 
vzniknú dodatočne. 

 
6.3. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za akékoľvek škody vrátane eventuálnych prestojov a s tím 
spojených nákladov 

 
VII.  

Záverečné ustanovenia 
 
7.1.Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ďalšími právnymi predpismi platnými na území SR. 
 
7.2. Ak sa niektorá časť tejto zmluvy stane neplatnou, nerobí táto skutočnosť neplatnou celú zmluvu. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že v takom prípade vynaložia maximálne úsilie na konvalidáciu neplatnej 
časti zmluvy v súlade s úmyslom zmluvných strán známym v čase podpísania tejto zmluvy. 
 
7.3.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z čoho jeden je určený pre predávajúceho a jeden 
pre kupujúceho.  

 
7.4. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve musia byť urobené v písomnej forme a odsúhlasené 
oboma zmluvnými stranami pod následkom neplatnosti právneho úkonu. 
 
7.5. Táto zmluva nadobúda platnosť účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a zverejnením  
na internetovej stránke obce.   
 
7.6.  Pri preberaní predmetu plnenia bude prevedené zaškolenie obsluhy. 
 
7.7. K predmetu plnenia bude kupujúcemu odovzdaný, preberací protokol, technický preukaz. 

 
7.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, s touto zmluvou sa oboznámili, jej 
obsah im je jasný, určitý, správne zachytáva ich vôľu a súhlasia s ním, na znak čoho pripájajú svoje 
podpisy. 
 
V Trenčíne,  dňa  07.05.2013  
 
Za predávajúceho:       Za kupujúceho: 
 
 
………………………………………        ………………………………………... 
       Vlastimil Poruban - konateľ     Ing. Štefanom Várošom, starostom obce 


