
Kúpna zmluva 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami:  
 
Predávajúci:   

1. Obchodné meno  : Import Services , s.r.o 
So sídlom  : Andreja Kmeťa 511/15 Bánovce nad Bebravou 
IČO   : 52 267 008 
DIČ   : 2120967167 
IČ DPH   : SK 2120967167 
v zastúpení  : Ľuboš Melcer – konateľ spoločnosti 
Bank.spojenie  : Tatra Banka, a.s. 
IBAN   : SK11 1100 0000 0029 4506 8716 
SWIFT   : TATRSKBX 
 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. číslo: 37978/R 
  

 (ďalej ako „predávajúci“)    
 

Kupujúci: 

2. Obchodné meno / meno a priezvisko :Technické sluźby mesta Prievidza s.r.o ,skrátene TSMPD 

              So sídlom / Trvalé bydlisko  :  Košovská 1 , 971 01 Prievidza 

IČO / Dátum narodenia   :  31 579 183  
DIČ / Rodné číslo    :  2020467350 
IČ DPH / Číslo občianskeho preukazu :  SK2020467350       
 
v zastúpení    :    

 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ...Trenčín  od..,Vložka číslo: 2223/R 
 

 (ďalej ako „kupujúci“) 
 

Článok I.  
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať, predať a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k 
predmetu zmluvy vyšpecifikovanému v tomto článku tejto zmluvy s jeho súčasťami a použitým príslušenstvom v stave, v 
akom sa nachádza pri podpise tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluvy“) a záväzok kupujúceho predmet zmluvy riadne 
prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu vzájomne dohodnutú kúpnu cenu. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že kúpou preberá na seba všetky práva  a povinnosti vlastníka. 
 
 

Druh      : nákladné 
Kategória     : N1 
VIN      :             ZCFC3571605908424 
Značka      :             IVECO 
Obchodný názov    : DAILY 
Typ/variant/verzia    : DAILY 
Emisná trieda     : Euro 5 
Dátum prvej evidencie v SR/v zahraničí  : 06/2012 
Evidenčné číslo     : ------ 
Celková hmotnosť vozidla   : 3.500 KG 
Náhon/kabína     : 4X2 KRÁTKA 
Prevodovka     : MANUÁLNA 
Palivo      : NAFTA MOTOROVÁ. 
Zdvihový objem valcov    : 2287 cm3 
Farba karosérie     :              zelená 
Stav tachometra - km/mt.h. u dodávateľa  :             82.000 km 
výška zdvíhacieho zariadenia                                    :             17 m 
(ďalej aj „predmet zmluvy“) 
 

Článok II. 
Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu zmluvy vo výške:   
Poskytnutá záloha  

cena bez DPH (podľa cenníka predávajúceho) .30.500   EUR  na predmet zmluvy vo výške  23.790 Eur . 
uplatnená zľava kupujúcim                   ......0.,- EUR  
cena bez DPH po zľave   30.500-            EUR 
DPH 20%                       6 100,-       EUR              
kúpna cena celkom s DPH                 36.600,- EUR  
(slovom:tridsaťšesťtisícšesťsto) /EUR/ s DPH.  



Základom pre dojednanie  o kúpnej cene je pevný cenník predávajúceho (vystaveného vozidla, inzerát a pod.), pričom 
cena vychádza zo stavu použitia predmetu kúpy, jeho opotrebenia, zjavných vád či prípadného poškodenia predmetu 
kúpy. súčasťou dodania predmetu zmluvy sú aj 1 ks majákov pre potreby špeciálnej prepravy.  

2. Kupujúci uhradí predávajúcemu zálohu vo výške .:...23.790..Eur........ z kúpnej ceny, ktorá bude odpočítaná z celkovej 
kúpnej ceny. Záloha je splatná v zmysle splatnosti vyznačenej na zálohovej faktúre.  

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zostatkovú časť kúpnej ceny ...12.810.- EUR..... za predmet zmluvy po prevzatí predmetu 
zmluvy a to tak, že bude kupujúcim bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uhradená celá kúpna cena za 
predmet zmluvy. Faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zmluvy. 

4. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu riadne zaplatiť za preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s dovezením 
a prihlásením vozidla do evidencie vozidiel v SR; a/alebo vozidiel prihlásených v SR - a s nimi súvisiacich nákladov a 
poplatkov s prihlásením vozidla na kupujúceho (ak sa tak zmluvné strany pri predaji na prihlásení dohodnú) na príslušnom 
ODI. Tieto poplatky sú zahrnuté v kúpnej cene celkom s DPH. 

5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu podľa tohto článku zmluvy bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, 
ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Platba na účet sa považuje za uskutočnenú, v momente, ak zaplatená kúpna cena 
je pripísaná na účet predávajúceho v plnej výške, k jeho voľnej dispozícii. 

6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – Faktúru vyššie uvedenú kúpnu cenu. Splatnosť faktúry bude 
uvedená v daňovom doklade – Faktúra. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, tak aby bola považovaná za účtovný doklad. 

 
Článok III. 

Miesto, spôsob a termín dodania 
1. Miestom dodania predmetu zmluvy je miesto prevádzky – Garážová 1 v Prievidzi. Predmet zmluvy bude odovzdaný 

a prevzatý na uvedenom mieste dodania.  
2. Pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí, na ktorom kupujúci svojim 

podpisom potvrdí prevzatie predmetu kúpy.  
3. Vlastníctvo k predmetu zmluvy, ako aj nebezpečenstvo jeho zničenia, alebo poškodenia prechádza na kupujúceho 

momentom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu a zaplatení celej kúpnej ceny na 
účet predávajúceho. Zaplatením kúpnej ceny prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy. 

4. Zmluvné strany si dohodli termín dodania predmetu zmluvy max. do 30 kalendárnych dní od podpisu zmluvy. 
5. Pokiaľ predávajúci neodovzdá tovar v určenom dátume a čase, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

20,- Eur s DPH za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na 
uplatnenie nároku na náhradu škody. 

6. V prípade, ak predávajúci mešká s odovzdaním predmetu kúpy po dobu viac ako 30 dní, je kupujúci oprávnený od 
zmluvy odstúpiť. Pri odstúpení predávajúci vráti kupujúcemu do 3 pracovných dní zaplatenú zálohu v zmysle Čl. II ods. 2 
tejto zmluvy. Zmluvnú pokutu a zaplatenú zálohu je predávajúci povinný uhradiť na základe faktúry, ktorej splatnosť je 14 
dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu na účet kupujúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

7. Predávajúci zabezpečí prihlásenie predmetu zmluvy uvedeného v tejto zmluve do evidencie vedenej príslušnými 
orgánmi Slovenskej republiky. 

8. Spolu s predmetom kúpy predávajúci odovzdá kupujúcemu nasledovné doklady: Platný technický preukaz motorového 
vozidla vo vlastníctve a držbe kupujúceho, palubnú literatúru, manuál v slovenskom jazyku k motorovému vozidlu aj ku 
zdvíhaciemu zariadeniu, vyhlásenie o zhode výrobku, platnú revíznu správu zdvíhacieho zariadenia. 
 

Článok IV. 
Stav vozidla a zodpovednosť za vady 

Stav vozidla 
1. Predávajúci vyhlasuje a pravdivo informuje o všetkých skutočnostiach kupujúceho, že na predmete zmluvy nie sú žiadne 

technické vady, skryté vady a nedostatky než tie, ktoré sú uvedené v preberacom protokole (ktorý je súčasťou tejto 
zmluvy), pričom predmet zmluvy spĺňa všetky podmienky ustanovené zák. č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

2. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nemá žiadne právne vady a nedostatky, neviaznu na ňom žiadne ťarchy, 
bremená obligačnoprávneho alebo vecnoprávneho charakteru, finančné záväzky, nie je predmetom leasingu a pod., ktoré 
by obmedzovali predávajúceho a kupujúceho voľne s predmetom zmluvy nakladať, alebo na ktoré by musel byť kupujúci 
upozornený.  

3. Predávajúci naďalej prehlasuje, že predmet zmluvy nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním nebola spáchaná žiadna iná 
trestná činnosť, nepochádza z neoprávneného dovozu, v súvislosti s predmetom zmluvy sa nevedie žiadna poistná 
udalosť, nebolo vyhorené, vytopené a pod., že nedošlo k neoprávnenej manipulácii s tachometrom vozidla. 

4. V prípade, ak sa prehlásenie predávajúceho v zmysle bodu 2 tohto článku ukáže ako nepravdivé, je kupujúci oprávnený 
od tejto zmluvy odstúpiť. 

5. Predávajúci vykonáva odhlásenie/prihlásenie predmetu zmluvy na príslušnom dopravnom inšpektoráte bez zbytočného 

odkladu po splnení všetkých podmienok (oboma zmluvnými stranami, ak sa na tomto odhl./prihl. zmluvné strany dohodli 

„za odplatu“,ktorá je zahrnutá v kúpnej cene) vyplývajúcich z tejto zmluvy. Kupujúci je povinný po prepise, resp. 

prihlásení predmetu zmluvy na príslušnom dopravnom inšpektoráte, povinný doručiť fotokópiu veľkého technického 

preukazu predávajúcemu za účelom odhlásenia povinného zmluvného poistenia v danej poisťovni. 

6. Predávajúci vyhlasuje, že neuzatvoril s inou osobou, okrem kupujúceho, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve (alebo nájomnej 
zmluve), kúpnu zmluvu, nájomnú zmluvu a ani inú žiadnu zmluvu, ktorá by akýmkoľvek spôsobom mohla obmedziť alebo 
sťažiť vlastnícke právo kupujúceho k predmetu zmluvy. 

7. Podpisom tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje vykonať všetky opatrenia tak, aby do účinnosti nadobudnutia vlastníckeho 
práva nedošlo k zhoršeniu stavu predmetu zmluvy, ktoré by akýmkoľvek spôsobom znemožnili nadobudnutie, alebo 
obmedzili výkon vlastníckeho práva kupujúceho k predmetu zmluvy. 

8. Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy bol: 
- používaný, 
- bol riadne udržiavaný a servisovaný , 
- je v dobrom technickom stave, čomu nasvedčuje i protokol STK a EK, KO, 



- nemá žiadne skryté vady. 
9. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu zmluvy riadne oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou  a kupuje ho 

v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. 
10. Predávajúci  poskytuje predávajúcemu  ročnú záruku na skryté vady hlavných časti vozidla. 

 
Zodpovednosť za vady 
1. Kupujúci potvrdzuje svojím podpisom na tejto zmluve, že si predmet kúpy v momente jeho prevzatia dôkladne prezrel 

a vykonal skúšobnú jazdu. 
2. Kupujúci na protokole o odovzdaní a prevzatí potvrdí predávajúcemu prevzatie predmetu zmluvy v stave zodpovedajúcom 

dojednaniam podľa tejto zmluvy. 
3. Nároky vyplývajúce so záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak kupujúci (užívateľ): 

- nedodržal predpisy o zaobchádzaní s predmetom zmluvy, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu vozidla, v servisných 
knižkách a pod. 

- havaroval s vozidlom, 
- vykonal na vozidle také zásahy, ktoré prináležia len autorizovanému servisu, 
- zabudoval do vozidla taký diel alebo súčasť, ktorá nie je povolená výrobcom, 
- vozidlo používal v rozpore s jeho účelom, 
- vozidlo pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia a iné, 
- nepoužíval náplne, hmoty a prostriedky predpísané výrobcom, 
- prirodzené opotrebenie sa so záruky vylučuje. 

3. Kupujúci nie je oprávnený uplatňovať nároky z vád na predmete zmluvy, ktoré sú zjavné a ktoré predmet kúpy má 
v momente obhliadky/skúšobnej jazdy/prevzatia, alebo na ktoré predávajúci upozornil kupujúceho pri obhliadke/skúšobnej 
jazde/alebo prevzatí predmetu zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že predmetom zmluvy nie je nová vec (tie sa predávajú 
v obchode), ale kupuje spravidla použitý tovar, pričom predávajúci nezodpovedá za žiadne vady na predmete zmluvy, 
ktoré sa môžu časom vyskytnúť a je možné ich predvídať, nakoľko sú dôsledkom jeho bežného používania alebo 
opotrebenia o ktorých kupujúci spravidla vie. 

4. Na vady, ktoré sa nedali predvídať a prejavili sa v trvaní do 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy 
kupujúcim, predávajúci poskytuje záruku. V takomto prípade je kupujúci povinný bezodkladne v deň zistenia vady 
uplatniť písomnú reklamáciu u predávajúceho s riadnym odôvodnením - vyšpecifikovaním vzniknutej vady. Predávajúci je 
povinný takúto reklamáciu prijať a zaujať k nej stanovisko, či vadu uznáva, alebo nie. Kupujúci je povinný po výzve 
predávajúcim (telefonicky, e-mailom, faxom) do 24 hod. od zistenia vady na svoje náklady reklamovaný predmet zmluvy 
dopraviť do miesta určenia predávajúcim.  

5. V rámci reklamácie je predávajúci oprávnený takto vniknutú vadu na predmete zmluvy nechať odborne posúdiť – 
odborne spôsobilou osobou, čo bolo príčinou vzniknutej vady a zaujať k nej stanovisko, resp. toto stanovisko oznámiť 
kupujúcemu. Pokiaľ sa preukáže, že nie je možné zo strany kupujúceho si uplatňovať zodpovednosť za vady na predmete 
zmluvy „a predávajúci nie je za ne zodpovedný“, všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu skúmaním týchto záručných 
vád, ako aj čas s týmto skúmaním strávený, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu po predchádzajúcej výzve na 
úhradu a to, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy. 

6. Ak ide o vady, pre ktoré bola uplatnená kupujúcim a daná predávajúcim zľava z pevnej cenníkovej ceny na predmet 
zmluvy, kupujúci nemá právo akýmkoľvek spôsobom si uplatňovať záruku na predmet zmluvy, resp. uplatňovať si 
zodpovednosť za vady. Na takto poskytnutú zľavu zo zistených závad pri predaji predmetu zmluvy sa nevzťahuje záruka, 
čo berie kupujúci svojim podpisom na tejto zmluve „na vedomie“. 

7. Záručná doba na predmet zmluvy bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohol byť predmet kúpy užívaný z dôvodu 
nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť predávajúci. Záručná doba na predmet zmluvy je 12 
mesiacov. 

8. Pre prípad vád predmetu zmluvy počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť vady 
bezplatne odstrániť, predávajúci je tiež povinný kupujúcemu nahradiť iné náklady spôsobené vadami predmetu kúpy. 

9. Predávajúci garantuje skutočne deklarovaný stav odjazdených kilometrov a takisto odpracovaných strojohodín 
zdvíhacieho zariadenia (plošina). 
 

Článok V. 
Vyššia moc 

1. Predávajúci nie je povinný splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, ak mu v tom bráni zásah vyššej moci, za ktorý sa 
považuje najmä udalosť mimo dosah jeho pôsobnosti spočívajúca v okolnostiach prírodnej katastrofy, povstaní, 
ozbrojenom konflikte, štrajku, priemyselnej výluke a podobne. Pokiaľ je na základe týchto skutočností predávajúci 
v meškaní po dlhšiu dobu ako 30 dní, je kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Predávajúci v takomto prípade vráti 
kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.  
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zmluvné vzťahy 
vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a to aj v prípade, ak tieto nespadajú pod 
úpravu §261 Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto zmluvy iba formou doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 
strane a po splnení podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a výlučne 
v písomnej forme. 

4. Pokiaľ táto zmluva hovorí o osobitnej dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme. 
5. Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s platným právnym poriadkom, 

nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany v takom prípade vzájomným rokovaním nahradia neplatné 
ustanovenie ustanovením platným tak, aby ostal zachovaný zámer a účel sledovaný zmluvou. 

6. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch v slovenskom jazyku, z ktorých predávajúci a kupujúci obdržia po 
jednom vyhotovení. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky pri predaji vozidiel -  
„predávajúceho“ s ktorými kupujúci vyjadruje svoj súhlas, berie na vedomie a zaväzuje sa ich plniť. 



7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 
47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto kúpnu zmluvu pred jej  podpisom riadne prečítali, s jej obsahom sa riadne 
oboznámili a mu porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodnej  a vážnej vôle,  nie v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a s predmetnou hnuteľnou vecou sú oprávnené 
v plnom rozsahu nakladať. 

10. Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť použité na spracovanie v informačných 
systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s touto zmluvou s čím štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas 
podpisom tejto zmluvy. 
 

V Bánovciach nad Bebravou, dňa ..................... 
 
Predávajúci:      Kupujúci: 

         ..............................................……...       ................................................ 
                       Ľuboš MELCER                                   konateľ spoločnosti            
          konateľ spol. Import Services  s.r.o.                      TSMPD s.r.o-   Ing.Marián Bielický        
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1  

Odovzdávajúci a preberajúci protokol k Kúpnej zmluve 

 

Táto príloha slúži ako odovzdávajúci a preberajúci protokol k predmetu zmluvy medzi zmluvnými stranami: 
 

Osvedčenie o evidencii vozidla č., časťI.  : ........................      
Osvedčenie o evidencii vozidla č., časťII.  : ........................      
Technický preukaz vozidla z iného štátu a ŠPZ : ........................ 
Kontrola originality    : ........................ 
Návod na obsluhu    : ........................      
Doklad o zaplatení poist. zodp. za škodu č. : ........................      
Osvedčenie o emisnej kontrole č./pl. do  : ................../patnosť do ................    
Osvedčenie o technickej kontrole č./pl. do  : ................../patnosť do ................    
Kľúče od vozidla - originál   : ...................počet ks      
Povinná výbava + príslušenstvo    : komplet – riadne odsúhlasené a prevzaté 
 
Vozidlo je v dobrom technickom stave, primeranom roku výroby a najzdenými km (mt.h.). Vozidlo sa preberá v pôvodnom 
stave, ako bolo vybavené od výrobcu, prípadne inými doplnkami a príslušenstvom poľa cenníkovej ponuky. 
 
Iné zistené vady na vozidle na ktoré si uplatnil kupujúci zľavu s tým, že na takto poskytnutú zľavu zo zistených závad sa 
nevzťahuje záruka, čo berie kupujúci svojim podpisom na tejto zmluve „na vedomie“:  
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
Odovzdávajúci a preberajúci potvrdzujú svojim podpisom na tejto kúpnej zmluve, túto časť kúpnej zmluvy, ako 
odovzdávajúci a preberajúci protokol od opotrebovaného motorového vozidla vyšpecifikovaného v predmete tejto 
zmluvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bánovciach nad Bebravou, dňa ....................... 
 
 
 
 
 
Predávajúci:      Kupujúci: 
 
 
 
 

      ..............................................................      ............................................................... 
                   Ľuboš MELCER              Konateľ spoločnosti          
          konateľ spol. Import Services s.r.o                TSMPD s.r.o-   Ing.Marián Bielický      
 

                                                                              


