
KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA

Zmluvné strany:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvale bytom: ArLiA

Číslo účtu/IBAN‘ 03‘0 0W1 Zi 2a

(ďaiej len ako Predávajúcľ)

a

Obchodné meno: !Iužby Kalná s.r.o., rap.
Sídlo: Cervenej Armády 55, 935 32 Kalná nad Hronorn
ICO: 50102419
DIČ: 2120172802
Č DPH: SK21201 72802

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Nitra. oddiel: Sro, vložka č. 39923/N
Y mene ktorej koná: Mgr. Ivana Tóthová
Císlo účtu / BAN: SK81 7500 0000 0040 2775 5487

(ďalej len ako „Kupujúcr)

uzatvorili v zmysle ustanovenia 5 568 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občíansky zákonnik v znení
neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva):

‚ Článok I
Uvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastnikom nasledovného motorového vozidla:

Druh vozidla: osebné-/ nákladné

Továrenská značka, typ: Liaz 150. 261

Farba:

Kód motora: .Ěitz‘ t;LQ

VIN: i.1l‘ «os
Rok výroby: ..

Číslo technického preukazu: .řĹ
• .‚.

‘Evidencne cislo vozidla:

(ďalej len ako ‚Predmetné motorové vozidlo).
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Článok II
Predmet Zmluvy

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

Článok III
Kúpna cena

Kupujúci sa zavázuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu vo výške - € (slovom k! ...‚................... eur).

V pripade, ak Predávajúci je platíteľom DPH, bude ku kúpnej cene pripočitaná DPH vo výške
podľa prislušného právneho predpisu. Predávajúci vystaví faktúru. ktorou vyúčtuje kúpnu cenu
a vystavenú faktúru doručí Kupujúcemu.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradi Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške
uvedenej v tomto článku III Zmluvy:

- bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajůceho uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy, a to do troch dní od podpisu tejto Zmluvy.

V pripade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podIa tohto článku lIl
Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od
tejto Zniluvy. Odstúpenim sa Zmluva zrušuje od svojho počiatku a zrnluvné strany sú povinné
vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli. ato najneskór do desiatich (10)
dní odo dňa doručenia pisomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy
Kupujúcemu.

Článok IV
Stav Predmetného motorového vozidla

Predávajúci vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo:

- bob používané.

- bob riadne udržiavané,

- ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených kilometrov,

- je v dobrom stave,

- nemá žiadne vady imámasIedtvné—vedy

Kupujúci vyhlasuje, že sa se stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho
obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto
Zmluvy.

Článok V

Strana 2 / 3



Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

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

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnicke právo k Predmetnému motorovému vozidlu
prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa
článku III tejto Zmluvy.

Predávajúci a Kupujúci sa d‘alej dohodli, že prepis Predmetného motorového vozidla v evidencfl
motorových vozidiel je oprávnený vykonať aj Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne
splnomocňuje.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

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

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú prĺslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

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