
Kúpna zmluva 
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 
 
                                                                     medzi 
 
Predávajúcim: 
 
Meno a priezvisko :  Tibor Fenik 
Adresa :                     Slnečná 253/30 , 029 41 Klin  
IČO :                          43 673 911 
IČ DPH :                   SK1078591723 
Zapísaný:                  v živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo,číslo živ. 
                                   registra 560-11454 
Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s. 
IBAN:                        SK34 1100 0000 0026 2908 6437 
 
(ďalej ako ,,predávajúci“) 
 
                                                                         a 
 
Kupujúcim: 
 
Obchodné meno: Technické služby meste Prievidza , s.r.o.  
Sídlo: Mariánska 17 , Prievidza , 971 01 
IČO: 31 579 183 
IČ DPH: SK2020467350 
zastúpený: Ing. Marián Bielický  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 2223/R 
 
Bankové spojenie: VUB a.s. 
IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Predávajúci touto zmluvou a za podmienok v nej stanovených predáva kupujúcemu pracovný                   
stroj samohybný: 
                                               druh: pracovný stroj samohybný 
                                                         značka: JCB 4CX 
                                                         rok výroby : 2007 
                                                         dátum prvej evidencie v SR: 21.08.2013 
                                                         VIN: JCB4CXSMJ71331254 
                                                         EČV: NO Z357  
                                             



 
 
 
spolu so všetkým zabudovaným príslušenstvom (ďalej len ,,predmet kúpy“), ktorý kupujúci             
kupuje za dohodnutých podmienok do svojho výlučného vlastníctva. 
 
 
Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy kupujúcemu odovzdať v súlade so zmluvou a kupujúci sa 
zaväzuje predmet kúpy prevziať v súlade so zmluvou a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu 
cenu. 
 

Článok II. 
Cena predmetu kúpy 

 
Dohodnutú kúpnu cenu vo výške 43800,- EUR s DPH (slovom štyridsaťtritisícosemsto eur) 
kupujúci vyplatí predávajúcemu prevodom na účet predávajúceho vedený v peňažnom ústave 
 
Tatra banka, a.s. IBAN: SK34 1100 0000 0026 2908 6437  
 
do 7-dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo najneskôr ku dňu 
prevzatia predmetu kúpy. 
 
 

Článok III. 
Vyhlásenie predávajúceho 

 
Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu kúpy, ako aj všetkých jeho súčastí a 
príslušenstva, a že vlastnícke právo na neho bolo riadne prevedené a bolo ním riadne 
nadobudnuté. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy nie je zaťažený žiadnym právom  tretej 
osoby.      
              
Predávajúci vyhlasuje, že k dnešnému dňu na neho neboli podané žiadne návrhy na vyhlásenie 
konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie. Predávajúci rovnako vyhlasuje, že predajom 
predmetu kúpy podľa tejto zmluvy neukracuje žiadneho zo svojich veriteľov, a že  podmienky 
pre úspešné odporovanie tejto zmluvy nemôžu byť nikdy naplnené. 
           
Predávajúci  vyhlasuje, že na predmet kúpy podľa tejto zmluvy nie je vedená exekúcia a že mu 
nie je známe, že by tretie osoby voči nemu uplatnili svoje právo, a to či už podaním na 
príslušnom orgáne alebo uplatnením takéhoto práva priamo u predávajúceho. 
           
 
Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré si na predmete  kúpy spôsobil kupujúci sám  
nesprávnym  neodborným vykonaním servisnej opravy alebo údržby, nesprávnym použitím 
predmetu kúpy, napr. tankovaním nesprávnych alebo nekvalitných pohonných hmôt, poškodením 
v dôsledku dopravnej nehody a pod., pričom kupujúci si odstránenie týchto vád nemôže 
uplatňovať u predávajúceho. 
           



Predávajúci prehlasuje, že kupujúceho pred podpisom tejto zmluvy riadne oboznámil s 
technickým stavom predmetu kúpy.  
 
Predmet kúpy má nasledovné vady: deformácia krytov, prevádzkové vôle na podkope stroja, 
prednej lyžici, ramene. Úniky prevádzkových kvapalín zodpovedajúce opotrebeniu, úmerné 
opotrebovanie všetkých súčasti pracovného stroja zn. JCB motor, prevodovka, brzdy, hydraulická 
sústava, elektroinštalácia, korózia, slabý akumulátor. Technický stav stroja zodpovedá roku 
výroby a jeho opotrebeniu. 
            
Predávajúci prehlasuje, že poskytne kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na 
uskutočnenie prepisu predmetu kúpy na príslušnom dopravnom inšpektoráte. 
 

  Článok IV. 
Vyhlásenie kupujúceho   

 
Kupujúci potvrdzuje, že predmet kúpy prevzal pri podpísaní zmluvy a prehlasuje, že s jeho                        
technickým stavom bol predávajúcim riadne oboznámený a nemá k nemu výhrady. 
           
Kupujúci svojim podpisom zmluvy a protokolu potvrdzuje, že bol v súvislosti so skúšobnou 
jazdou, skúškou pohonov, skúškou hydraulického systému/zadný podkop, predná lyžica, hydr. 
pätky natáčanie oboch náprav/ predávajúcim riadne oboznámený s obsluhou predávaného 
pracovného stroja. 
 
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho 
odovzdaním predmetu kúpy kupujúcemu. 
 

Článok V. 
Doručovanie 

 
Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi tejto zmluvy sa 
doručujú: 
                                  a., poštou 
                                  b, treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky 
                                  c, osobne 
 
Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi tejto zmluvy sa doručujú 
doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný oznámiť 
druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do troch                                
dní odo dňa zmeny sídla. 
                   

Článok VI.    
Záverečné ustanovenia   

 
Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k nej je možné  robiť len 
formou písomných, očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
 



Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové 
vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody 
prostredníctvom zástupcov štatutárnych orgánov resp. oprávnených osôb. V prípade, že spor sa  
nevyrieši dohodou, akákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu 
príslušnému súdu Slovenskej republiky.  
 
Účastníci prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto 
podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle. 
 
Účastníci vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú 
oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im 
nie sú známe okolností, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. 
 
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží predávajúci a jeden 
kupujúci. 
 
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 
 
 
 
 
V ….....................dňa …..........2021                         V.......................dňa.................2021  
    
 
 
 
 
Za predávajúceho:                                                    Za kupujúceho: 
 
 
 
 
 
_______________                                                      _______________                                                       
                                          
     Tibor Fenik                                                             Ing. Marián Bielický  
                                                                                       konateľ spoločnosti                                                                                                   
 
 
 
 


