
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
 
 
Zmluvné strany: 
Predávajúci    Technické služby mesta Prievidza s r.o. 
Sídlo:     Mariánska 17, 971 01 Prievidza 
Zastúpený:    Ing. Marín Bielický– konateľ spoločnosti 
IČO:     31 579 183 
IČ DPH:    2020467350 
Registrácia:    v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 
     Oddiel: Sro,  vložka: č. 2223/R   
 
(ďalej len ako „Predávajúci“) 
 
a 
 
Kupujúci:    Martin Janček 
Sídlo:     Lúčna ulica 158/14, 971 01 Prievidza 
 
 
(ďalej len ako „Kupujúci“) 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:  

 
Druh vozidla:   N2, hydraulická plošina AVIA 
Továrenská značka, typ:  AVIA , A31K  
Farba:     Oranžová 
Výr.číslo karosérie ( VIN): C168311517 
Rok výroby:   1984 
Číslo technického preukazu: PB664066 
Evidenčné číslo vozidla:  PD318AN   
(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“). 
 

2. 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 II 
Kúpna cena 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo 

vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 500,-  Eur s DPH (slovom päťsto   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 
Zmluvy, a to v deň podpisu tejto Zmluvy. 
 

3. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto 
článku III Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci 
oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho 
počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe 
Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného 
oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.   

 
 

Článok IV 
Stav predmetného motorového vozidla 

 
1. Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo: 

  
- bolo používané,  
- bolo riadne udržiavané,  
- stav tachometra ku dňu podpisu tejto Zmluvy je 14 085 kilometrov,  
- vozidlo opotrebované rokmi,  

 
2. Kupujúci vyhlasuje, že sa so 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 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 
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 úplného zaplatenia 
kúpnej ceny podľa článku III tejto Zmluvy.  

 
3. Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis predmetného motorového vozidla v 

evidencii motorových vozidiel je oprávnený vykonať aj Kupujúci, na čo ho 
Predávajúci týmto výslovne splnomocňuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo 

zmluvných strán.  
 

2. Zmeny tejto zmluvy môžu vykonať zmluvné strany len po vzájomnej dohode, a to 
formou písomného dodatku. 

 
3. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.  
 

4. Zmluva nadobúda platnosť aj účinnosť podpisom oboch zmluvných strán 
 

5. 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 vôle.  

 
 
V Prievidzi, dňa .......... 
 
 
 
 
___________________________   _____________________________  
            Predávajúci      Kupujúci 


