
KUPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA
medzi zmtuvnými stranami

Kupujúci: Služby Kalné s.r.o.,r.s.p
Cervenej armády 55
935 32 KaLná nad Hronom
ICO: 50102419
ICDPH: SK2120172802
Cís[o účtu: IBAN: SK81 7500 0000 0040 2775 5487
(v ďatšom kupujúci)

Predávajúci: Ing. Jozef Horniak — VIALLE
ul. Tatranská 3223/63
lCD: 34278532, IC DPH: SK1020378051
Prevádzka SNP 56, 934 01 Levice
Císlo účtu: IBAN: SK92 5600 0000 0071 5169 3002
(v d‘alšom predévajúci)

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 IVECO 120 E18 - vykLápač
Spz: LV 830 DA
VIN: ZCFA1E30002061511
rok výroby: 1992
vek vozidla: 29 rokov
aktuélny stav tachografu: 469 138
pLatnosť STK: do 28.11.2021
ptatnosť EK: do 20.5.2021
technický stav vozidla: uspokojivý
zostatková účtovná hodnota.: 0,-€
predajná cena: 11 500.-€+ DPH



č[ánok II.
KUPNA CENA

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za uvedené motorové vozidlo vzájomne
dohodnutú cenu vo výške 11500,- Eur + DPH (slovom jedenasťtisícpäťsto Eur).

2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo
výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy bezhotovostným
prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluv“, a to do 14
dní od podpisu tejto Zmluvy.

Clánok Ill.
TECHNICKY 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 davy alebo finančně náhrady za odstránenie závad na vozidle.
3. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla bol riadne

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

článok IV.
ODOVZDANIE PREDMETU KUPY A PREVOD VLASTNICKEHO

1. 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 d‘alej dohodli, že prepis uvedeného motorového vozidla v
evidencii motorových vozidiel na Dl v Leviciach vykoná kupujúci na vlastně náklady,
k čomu ho týmto predávajúci týmto výslovne splnomocňuje.

člénok V.
ZAVERECN~ USTANOVENIE

1. 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 $ ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručně
podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vále.

~(‘tULNY PODNIK

V Leviciach. dňa: 79 -0‘- 2021 +‚

Ing. Jozef Horniak - VWU.E ‘19 ( DPH: Sk2l2Ol72SO2
SNP 56‘ 93401 tevice

1Č0f34 278 532 .

IČ pre DPH;


