Kúpno-predajná zmluva
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
Názov spoločnosti:
Zastúpená konateľom:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
č. účtu:
zapísaná v OR Okresného súdu ................., oddiel Sro, vložka číslo.....................
(ďalej len „Predávajúci“)
a
Názov spoločnosti:
v zastúpení:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Bankové spojenie:

Obec Valaská
Mgr. Peter Jenča, starosta obce
Nám. 1 mája 460/8, 976 46 Valaská
00 313 904
2021170030
SK70 5600 0000 0020 0022 7001
Prima Banka, a.s. pobočka Brezno

(ďalej len „Kupujúci“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)
Na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní postupom zákazky s nízkou
hodnotou uskutočnenej podľa§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet
zákazky „Štvorkolka s príslušenstvom pre DHZO Valaská“ sa kupujúci zaväzuje kúpiť motorové
vozidlo vyšpecifikované v Čl. 1 Úvodné ustanovenie tejto Zmluvy.
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:
Druh vozidla:
Továrenská značka, typ:
Farba:
Výr. číslo karosérie ( VIN):
Rok výroby:
Stav tachometra:
Číslo technického preukazu:
Evidenčné číslo vozidla:

Výbava:
(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“).
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
1) Kúpna cena vozidla vrátane DPH je cena,- Eur (slovom cena Eur).
2) Predávajúci vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje kúpnu cenu a vystavenú faktúru doručí
Kupujúcemu.
3) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške
uvedenej v bode 1) tohto článku Zmluvy:
bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy,
a to najneskôr v deň splatnosti faktúry.
Článok IV.
Stav Predmetného motorového vozidla
1) Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo:
-

-

je v stave nového motorového vozidla,
motorové vozidlo bolo riadne udržiavané,
technický stav motorového vozidla zodpovedá počtu najazdených kilometrov a jeho
veku,
ručí za nespornosť svojho vlastníckeho práva k motorovému vozidlu,
motorové vozidlo nepochádza z trestnej činnosti,
motorové vozidlo nie je predmetom žiadnych súdnych sporov, neviazne na ňom zádržné
právo alebo iné práva tretích osôb a nie je predmetom leasingu na základe platnej
a účinnej, doposiaľ neukončenej leasingovej zmluvy,
jeho vlastnícke právo k motorovému vozidlu nie je žiadnym spôsobom obmedzené,
nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek právo z
akéhokoľvek titulu k motorovému vozidlu.

2) Kupujúci svojím podpisom na Zmluve potvrdzuje, že mu je stav motorového vozidla dobre
známy, nakoľko mu bolo umožnené zistiť stav motorového vozidla vykonaním jazdy na
motorovom vozidle, tento zodpovedá jeho veku, počtu najazdených kilometrov a kúpnej cene
a v takomto stave motorové vozidlo nadobúda.

Článok V.
Dodacia lehota a dodacie podmienky
1) Dodacia lehota predmetu kúpy je ihneď po podpísaní tejto Zmluvy a podpísaní Preberacieho
protokolu.
2) Odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná v sídle Kupujúceho v deň podpísania tejto Zmluvy.
Článok VI.
Zodpovednosť za vady
1) Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia Predmetného motorového
vozidla.
2) Zodpovednosť za vady Predmetného motorového vozidla a práva a povinnosti z nich
vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Článok VII.
Povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho
1) Predávajúci je povinný vyzvať Kupujúceho k prevzatiu predmetu tejto Zmluvy.
2) Predávajúci je povinný odovzdať Predmetné motorové vozidlo v čase a mieste určenom v tejto
Zmluve.
3) Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie
a užívanie (podľa bodu 1 Protokolu o prevzatí vozidla).
4) Kupujúci je povinný zaplatiť za Predmetné motorové vozidlo cenu v zmysle Článku III. tejto
Zmluvy a prevziať dodaný predmet v zmysle Článku V. tejto Zmluvy.
5) Kupujúci je povinný vykonať prepis vlastníctva Predmetného motorového vozidla na dopravnom
inšpektoráte do 10 dní od podpisu tejto zmluvy.
Článok VIII.
Vyhlásenia zmluvných strán
1) Zmluvné strany sa dohodli, že splnenie povinností podľa Článku III. bod 3 a Článku VII. tejto
Zmluvy je podstatnou podmienkou uzavretia Zmluvy, bez ktorého by Zmluvné strany Zmluvu
neuzavreli. V prípade nesplnenia uvedených povinností má dotknutá Zmluvná strana právo od
Zmluvy odstúpiť.
2) Odstúpením od Zmluvy sa táto Zmluva zrušuje a Zmluvné strany sú povinné navzájom si vrátiť
plnenia, ktoré prijali na základe tejto Zmluvy, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1) Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti
o technickom stave predmetu kúpy.
2) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva.
3) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
4) Túto Zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5) Pokiaľ v tejto Zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
V miesto, dňa dátum

V miesto, dňa dátum

............................................................
meno a priezvisko, konateľ
Predávajúci

.................................................................
Mgr. Peter Jenča, starosta obce
Kupujúci

