
KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA
medzi zmluvnými stranami

Kupujúci: Tibor Lehotský
Nábrežie 4. apríla 1861 12
031 01 Liptovský Mikuláš Vrbica-Nábrežie
Č. OP: I-1R256500
Dátum narodenia: 13.11.1975

Predávajúci: Služby Kalná s.r.o.,r.s.p
Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50102419
IČDPI-I: SK21201 72802
Číslo účtu: IBAN: SK8I 7500 0000 0040 2775 5487
(v d‘alšom kupujúci)

článok I.
PREDMET ZMLUVY

Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu uvedené motorové vozidla za vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú
kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

1. nákladné vozidlo LIAZ 150.261
ŠPZ: LV 825 FZ
VIN: TNL150261K2DA1308
rok výroby: 1989
platnosť STK: 19.06.2021
platnosť EK: 19.06.2021
technický stav vozidla: uspokojivý
predajná cena: 700 Eur s DPH



článok II.
KÚPNA CENA

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za uvedené motorové vozidlo vzájomne
dohodnutú cenu vo výške 700 Eur vrátanc DPH .

2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo
výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku v hotovosti v deň podpísania tejto
Zmluvy.

Článok III.
TECHNICKÝ STAV VOZIDIEL

1. Technický stav vozidiel je uvedený v článku I. tejto Zmluvy.
2. V prípade zistenia závad po uzavretí tejto Zmluvy si kupujúci nebude uplatňovať

u predajcu žiadne zľavy alebo finančné náhrady za odstránenie závad na vozidle.
3. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla bol riadne

oboznámený počas jeho obhliadky a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu
podpisu tejto Zmluvy.

článok IV.
ODOVZDANIE PREDMETU KÚPY A PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

I. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmetné motorové vozidlo odovzdá
Predávajúci Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému motorovému
vozidlu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom podpisu tejto Zmluvy.

3. Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis uvedeného motorového vozidla v
evidencii motorových vozidiel na DI v Leviciach vykoná kupujúci na vlastné náklady,
na základe splnomocnenia.

4. K predmetnému vozidlu predávajúci zapožičiava mýtnu jednotku, ktorú sa kupujúci
zaväzuje vrátit‘ kupujúcemu dňa 3.5.2021.

článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

I. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, Po jednom
rovnopise pre každú zo zmluvných strán.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a
na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné
podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vůle.



V Leviciach, dňa 29.4.2021
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