
KÚPNA  ZMLUVA 

(ďalej len "Zmluva") 

medzi 

1. Predávajúci: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Zápis: 

        KM CARS, s.r.o. 

        Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta 

        34 132 431 

        SK 2020373267 

       Tatra banka, a. s., účet č. 2626230990/1100 

       Obchodný register vedený Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro,  
       vložka č.: 1696/T 

 V jeho mene konajúci:             Štefan Kubiš, konateľ 

(ďalej len " 

a 

2. Kupujúci: 

Obchodné meno:  

Sídlo: 

IČO: 

DIČ:                                 2021002577 

Bankové spojenie:           7425132/0200 VUB, a.s. 

V jeho mene konajúci:     Ing. Tomáš Nemeček, starosta obce 

(ďalej len " 

Predávajúci ")' 

Kupujúci ")' 

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu len " Zmluvné strany ")' 

v nasledovnom znení: 

Článok 1 

Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať a odovzdať Kupujúcemu  
predmet kúpy  -  nové 9 miestne motorové  vozidlo s úpravou pre ZŤP  

špecifikované  v  Prílohe  č. 1  k  tejto  Zmluve  a  previesť  na  neho  vlastnícke  právo   k  nemu  a  Kupujúci  sa  zaväzuje  zaplatiť  

Predávajúcemu  dohodnutú  kúpnu  cenu  uvedenú  v Článku 2 tejto Zmluvy, a to za  

podmienok  a  spôsobom  uvedeným v tejto Zmluve  a vo Všeobecných obchodných  

podmienkach Predávajúceho, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

  

1.2 Predmetom kúpy podľa tejto Zmluvy je motorové vozidlo, ktorého bližšia špecifiká-  
cia je obsiahnutá v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve (ďalej len "Predmet kúpy"). Súčasťou  

Predmetu  kúpy  sú doklady  potrebné  pre užívanie Predmetu kúpy,  najmä Servisná  

knižka, Návod na obsluhu, 2 kľúče, ako aj príslušenstvo, ktoré je  tiež špecifikované  

v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

č. 2018042 

      Obec Pusté Sady 

Hlavná 131 , 925 54 Pusté Sady 

00800295 

 

 

                                              

Obec Pusté Sady 



 
Článok 2 

2.1 

2.3 Zmluvné  strany  sa dohodli,  že Kupujúci  je povinný  zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu  

cenu na základe riadne vystavenej faktúry, ktorú mu Predávajúci odovzdá pri prevzatí 
Predmetu kúpy.  

2.4 Zmluvné  strany  sa dohodli,  že Kúpna  cena  je  splatná  pri  prevzatí Predmetu kúpy. 
Kupujúci je povinný Kúpnu cenu uhradiť Predávajúcemu v hotovosti alebo prevodom  
na  bankový  účet  Predávajúceho  uvedený  v  záhlaví  tejto  Zmluvy. Kúpna  cena sa  
považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet Predávajúceho. 

Článok 3 
Odovzdanie a prevzatie Predmetu kúpy 

3.1 Predávajúci  sa  zaväzuje  Kupujúcemu  dodať  a odovzdať  Predmet kúpy v termíne  
do 1  týždňa odo dňa podpisu tejto Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje Predmet kúpy 

prevziať najneskôr do 14 dní od doručenia výzvy Predávajúceho na jeho prevzatie. 

3.2 Miestom   odovzdania   a   prevzatia   Predmetu   kúpy  sú   priestory   prevádzkarne  
Predávajúceho na adrese Nitrianska 24, 917 01 Trnava / Neratovické nám. 1, 929 01  

Dunajská  Streda.   Za  účelom   prevzatia  Predmetu  kúpy  je  Predávajúci  povinný  
poskytnúť Kupujúcemu  potrebnú  súčinnosť,  predovšetkým je povinný umožniť mu  

vstup  do  priestorov,  v ktorých  sa Predmet  kúpy  nachádza a vykonanie prehliadky  
Predmetu kúpy. 

3.3 Súčasne  s  odovzdaním  Predmetu  kúpy  odovzdá  Predávajúci Kupujúcemu všetky  
doklady  potrebné  k  nakladaniu  s  Predmetom  kúpy,   resp. doklady  potrebné  pre  
preukázanie  oprávnenosti  držania alebo  užívania  Predmetu  kúpy spolu  s  vecami  

tvoriacimi príslušenstvo Predmetu kúpy.  

3.4 O odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy bude spísaný Preberací protokol o odovzdaní  
a  prevzatí Predmetu  kúpy, ktorý  musí  byť  podpísaný oboma Zmluvnými stranami.  
Protokol  bude obsahovať popis a identifikáciu Predmetu kúpy (t.j. značka, typ, číslo  
karosérie (VIN)  motorového vozidla).  Najneskôr pri spísaní Preberacieho protokolu  
o odovzdaní  a prevzatí  Predmetu  kúpy musí Predávajúci Kupujúceho upozorniť na  
všetky  vady  na  Predmete kúpy.   Tieto  vady  ako  aj  vady  zistené  Kupujúcim  pri  
prehliadke Predmetu kúpy  musia byť uvedené aj v samotnom Preberacom protokole  

o odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy.  

3.5 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu kúpy až zaplatením Kúpnej ceny.  

3.6 Nebezpečenstvo  škody  na  Predmete  kúpy  prechádza  na Kupujúceho momentom  
jeho odovzdania Kupujúcemu.  
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2.2 Zmluvné  strany   sa  dohodli  na  kúpnej  cene  za  Predmet  kúpy  v  celkovej  výške  

Celková cena s DPH: 25 050,00 Eur 

Celková  

Bez DPH:  20 875,00 Eur 

 DPH:         4 175,00 Eur 

 

Pri objednaní vozidla Kupujúci podpíše zaväznú objednávku, ktorá zaväzuje Predávajúceho 
k objednaniu vozidla podľa špecifikácií Kupujúceho a ktorá zaväzuje Kupujúceho ku kúpe 

práve tohto vozidla. V záväznej objednávke bude detailná špecifikácia objednávaného vozidla. 

Predávajúci objedná predmetné vozidlo až po zaplatení zálohy Kupujúcim vo výške 
1 000,00 EUR, slovom Jedentisíc eur. Zálohu je možné zaplatiť v hotovosti v priestoroch 
prevádzok spoločnosti KM Cars s. r. o., prípadne bezhotovostne na základe faktúry vystavenej 

Predávajúcim. Výška zálohy sa zohľadní pri konečnom finančnom vysporiadaní sa medzi 
Predávajúcim a Kupujúcim v celkovej cene vozidla. V prípade odstúpenia Kupujúceho 
od Predmetu kúpy – špecifikovaného vozidla a v prípade nerešpektovania výzvy na prevzatie 
Predmetu kúpy v stanovenej lehote, sa výška zálohy  nevracia a zostáva Predávajúcemu. 
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Článok 4 

Vyhlásenia, záruky a osobitné dojednania 

4.1 Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom Predmetu kúpy, a že  mu nie sú známe žiadne  
vady Predmetu kúpy, a  nie je mu známe, že by sa k Predmetu kúpy viazali akékoľvek  
práva tretích osôb, vrátane vlastníckeho, zádržného alebo záložného práva. 

4.2 Kupujúci vyhlasuje,  že sa oboznámil  so stavom Predmetu kúpy jeho obhliadkou, ako  
aj nahliadnutím do technického preukazu Predmetu kúpy.  

4.3 Predávajúci zodpovedá za vady,  ktoré má Predmet kúpy v okamihu jeho odovzdania  
Kupujúcemu a za vady Predmetu kúpy, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť. 

4.4 Predávajúci  poskytuje  Kupujúcemu  na  Predmet  kúpy  záruku  za  akosť.   Záručné  

podmienky, ktoré obsahujú dĺžku záruky ako aj jej podmienky tvoria Prílohu č.3 tejto  

Zmluvy.  Záručná  doba začína  plynúť  odo  dňa  podpísania  Preberacieho protokolu  

o odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy.  

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  a  účinnosť dňom  jej podpisu oboma Zmluvnými  

stranami a v deň po dni zverejnenia na webových stránkach kupujúceho.  

5.2 Akékoľvek   zmeny  alebo  dodatky  tejto  Zmluvy  je  možné  vykonať  iba   formou  
písomných  dodatkov  podpísaných  oboma  Zmluvnými  stranami.  Zmeny vykonané  

inou formou sú neplatné a pre Zmluvné strany nezáväzné. 

5.3 Táto  Zmluva  sa  vyhotovuje  v  dvoch  rovnopisoch,  pričom  každá Zmluvná strana  
obdrží po jednom vyhotovení. 

5.4 Právne  vzťahy upravené  touto Zmluvou  sa riadia ustanoveniami slovenského práv- 

neho poriadku, najmä však ustanoveniami Obchodného zákonníka  a  ustanoveniami  

Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho v platnom znení. 

5.5 Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsah Zmluvy vyjadruje ich vážnu a  

slobodnú vôľu, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ním  
ju podpísali. 

Predávajúci Kupujúci 

_______________________________ _______________________________ 

Prílohy: 

č. 1 - Špecifikácia Predmetu kúpy 

č. 2 - Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho 

č. 3 - Záručné podmienky 
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V Trnave, dňa 29.06.2018 


