
         Výtlačok číslo: 1  
         Počet listov: 2                       

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

znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1. Predávajúci:    Technické služby mesta Svit 
      Hviezdoslavova 268/32 
      059 21 Svit 
 IČO:      00186864 
 DIČ:     2021212545 
 IČ DPH:    SK2021212545 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
  
1.2. Kupujúci:    Štefan Píri  
      Hokovce 186 
      Hokovec č.222, 935 84 Hokovce 
 Nar. 
 Č. op. 
  
  
(ďalej len „kupujúci“) 
 
(ďalej spolu „zmluvné strany“) 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je motorové vozidlo s nasledovnými základnými 
 parametrami: 
2.1.1. Typ (model): ŠKODA 706 RTH – špeciálny automobil 
 
2.1.2. Rok výroby: 1976 
 
2.1.3. Číslo podvozku: 08 – 6197 - 605 
 
2.1.4. Číslo motora: 80136 
 
2.1.5. Farba karosérie: červená 
 
2.1.6. EČV: PP 749 BE 
 
 
           



Článok III. 
Dohodnutá cena 

3.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za predmet zmluvy je konečná, nemenná a  
  nesmie presiahnuť sumu 800,- Eur vrátane 20% DPH (slovom: osemsto/100 Eur   
  vrátane 20% DPH). 

 
Článok IV. 

Dodacie podmienky 
4.1. Predmetom tejto zmluvy je motorové vozidlo uvedené v článku II. tejto zmluvy.  
4.2. Odovzdanie a prevzatie vozidla sa uskutoční v sídle predávajúceho v deň podpisu tejto 
 zmluvy. 
 

 Článok V. 
Povinnosti predávajúceho 

5.1. Vyzvať kupujúceho na prevzatie predmetu tejto zmluvy. 
5.2. Odovzdať predmet tejto zmluvy kupujúcemu v čase a mieste určenom v tejto zmluve. 
 
 

Článok VI. 
Povinnosti kupujúceho 

6.1. Zaplatiť za predmet tejto zmluvy cenu v zmysle článku II. tejto zmluvy a prevziať 
 predmet tejto zmluvy v zmysle článku IV. tejto zmluvy. 
 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia   

7.1. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti o 
 technickom stave predmetu tejto zmluvy. 
7.2. Kupujúci vyhlasuje, že s technickým stavom predmetu tejto zmluvy sa oboznámil a 
 súhlasí s ním. 
7.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre predávajúceho a 
 jeden pre kupujúceho.   
7.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  
7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa môže meniť, alebo dopĺňať iba na základe 
 písomných dodatkov, označených poradovými číslami s podpismi obidvoch zmluných strán, 
 alebo opránených zástupcov obidvoch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou 
 súčasťou tejto zmluvy. 
7.6. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
 ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými 
 v Slovenskej republike. 
 
 Vo Svite dňa: 10.01.2018    Vo Svite dňa: 10.01.2018 
 
   v. r.        v. r.  
 …........................     …......................... 
     predávajúci              kupujúci 


