KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Predávajúci:
Firma
Sídlo
IČO/ DIČ / I Č DPH
účet

tel I email
v zastúpení
(ďalej len "predávajúci")
Kupujúci:
Firma I Osoba
Sídlo/ Adresa

Obec Horná Lehota
Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová
00313441
2021223094 /
090348861 OI hornalehota@brnet.sk
Vladimír Bušniak

IČO/ R.Č.
DIČ/ IČ DPH

tel I email
v zastúpení

o

účet

(ďalej

SK AUTO PLUS s.r.o.
Zvolenská cesta 5847/171 , 97405 Banská Bystrica
36738875 I 2022320289 I SK2022320289
SK52 0900 0000 0003 0414 6738 (SLSP)
SK78 1100 0000 0029 2886 8607 (Tatrabanka)
SK84 0200 0000 0035 5151 6859 (VUB)
0905 569 370 I sunik@skauto.sk
Slavomír šuník
OROS Banská Bystrica, vl.č . 12661/S, odd. Sro

len "kupujúci")

sa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy:
Článok 1.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje predmet kúpy uvedený v bode 2 tohto článku . Kupujúci
sa zaväzuje prijať do svojho vlastníctva predmet kúpy od predávajúceho a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu
cenu.
2. Predmet kúpy v tejto Kúpnej zmluve je automobil:
Značka,

model, typ

Evidenčné číslo

výrobné číslo VIN
rok výroby I dátum 1.evidencie
farba
stav KM
(ďalej

Dacia Duster 1,6i + LPG Arktica
BB194EZ
UU1 HSD85552083079
2014 / 21.01 .2015
biela
19200

len „predmet kúpy")
Článok II.
Kúpna cena, spôsob jej zaplatenia a nadobudnutie vlastníctva

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy v sume

10 400,00 EUR

2. Kúpna cena bude vyplatená nasledovne:
vkladom, resp. prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlavý tejto zmluvy
3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy úplnym zaplatením kúpnej ceny

podľa

ods. 1 tohto

článku

4. Predávajúci prehlasuje, že zabezpečí na vlastné náklady odhlásenie predmetu kúpy na príslušnom okresnom
dopravnom inšpektoráte, bez prítomnosti kupujúceho v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami
(najneskôr do 10.11 .2017). Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu na tento účel potrebné doklady
(splnomocnenie na odhlásenie vozidla na kupujúceho) a súčinnosť.

Článok III.
Opis predmetu kúpy a zodpovednosť za vady

1. Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto Kúpnej zmluvy oboznámil so stavom predmetu kúpy
jeho ohliadkou a tiež s obsahom preberacieho protokolu, ktorý je prílohou tejto zmluvy, tento stav mu je známy
a predmet kúpy kupuje v tomto stave.
2. Aktuálny technický stav predmetu kúpy a výbavy predmetu kúpy je zaznamenaný v preberacom protokole.
Kupujúci tiež prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy vykonal skúšobnú jazdu na predmete kúpy.
3. Kupujúci si je vedomý vád predmetu kúpy, ktoré sú uvedené v preberacom protokole, na ktoré bol
upozornený a ktoré sa nachádzajú na predmete kúpy, a svojim podpisom potvrdzuje, že predmet kúpy preberá
s uvedenými vadami. Za tieto vady predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť.
4. Odovzdaním predmetu kúpy kupujúcemu prechádza
straty predmetu kúpy na kupujúceho.

nebezpečenstvo

vzniku náhodnej škody, zničenia alebo

5. Predávajúci podpisom tejto Kúpnej zmluvy potvrdzuje, že mu nie sú známe iné vady a poškodenia predmetu
kúpy, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť.
6. Predávajúci nezodpovedá za vady predmetu kúpy, alebo jeho časti , pokiaľ boli tieto vady zistené obhliadkou,
alebo vznikli v priamej súvislosti s vadami zistenými pri ohliadke, pripadne ako dôsledok týchto vád.
Predávajúci nezodpovedá za škodu , ktorá vznikla kupujúcemu v príčinnej súvislosti so zistenými vadami.
7. Kupujúci má právo žiadať o finančnú kompenzáciu alebo o odstránenie závady v prípade:
Ak sa počas dohodnutej doby záruky na predmetnom vozidle objaví skrytá vada
(Skrytou vadou sa nerozumejú vady, ktoré vzniknú opotrebovaním súčiastok ako dôsledok používania vozidla,
ani vady, ktoré sa náhodne objavia, ale do predaja vozidla sa neobjavovali a neboli úmyselne skryté)
8. Predávajúci poskytuje záruku 12 mesiacov na skryté vady.
9. Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne právne ťarchy ani právne povinnosti, ktoré by
bránili prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho. Predávajúci zároveň prehlasuje, že voči nemu nie je vedené
exekučné konanie ani konkurz. V prípade akejkoľvek právnej vady na predmete kúpy je kupujúci oprávnený od
tejto zmluvy odstúpiť. Kupujúci má rovnako právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa zisti, že predmet kúpy bol
predávajúcim nadobudnutý v rozpore s platnými právnymi predpismi.
1O. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený nakladať s predmetom kúpy v plnom rozsahu a jeho zmluvná
nie je ničím obmedzená. V prípade, že si po uzatvorení tejto kúpnej zmluvy a úplnom zaplatení kúpnej
ceny, budú tretie osoby nárokovať vlastnícke právo k predmetu kúpy, na základe iných skutočností alebo zmlúv,
ktoré predchádzali uzatvoreniu tejto Kúpnej zmluvy, je povinný tieto vlastnícke práva vysporiadať predávajúci.

voľnosť

Spoločné

Článok IV.
a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich vzájomný záväzkový vzťah
založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom .
2. Zmluvné strany prehlasujú , že zmluvu si pred jej podpisom riadne prečítali, uzatvárajú ju vážne, slobodne,
určito , zrozumiteľne a súhlasia s jej obsahom, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.
3. Dolupodpísaný/á súhlasím s poskytnutím osobných údajov tretím stranám podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov. Prehlasujem, že uvedené osobné údaje sú úplné a správne. Svoj súhlas udeľujem
na dobu nevyhnutnú pre spracúvanie osobných údajov.
V Banskej Bystrici, 11.10.2017

OB EC

Horn á Le hota ~
PS Č 976 81~
Za kupujúceho
Obec Horná Lehota

IČ O

Za predávajú ~o
SK AUTO PLUS s'J o

„

„
ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL
príloha k zmluve zo dňa 11 .10.2017
Značka,

model, typ

Evidenčné číslo

výrobné číslo VIN
rok výroby I dátum 1.evidencie
farba
stav KM
prevodovka
palivo
pôvod I počet majiteľov
miest na sedenie
pohon

Odovzdané príslušenstvo:
kľúče od vozidla
servisnú knižku
technický preukaz veľlý
technický preukaz malý
osvedčenie o montáži fólií
doklad o zaplatení PZP
osvedčenie platnosti STK I EK
diaľničná známka

Dacia Duster 1,6i + LPG Arktica
BB194EZ
UU1 HSD85552083079
2014 / 21 .01.2015
biela
19200
manuálna
benzín+ LPG
SR/ 1

5
predný

1x s D.O., 1x bez D.O.
Ano
Ano
Ano
Nie
Ano
21 .1.2019 / 21 .1.2019
31 .1.2018

Stav karosérie:
Pôvodný - nebúraný stav
Stav motora:
Nutná výmena oleja: viď servisná knižka
Nutná výmena rozvodu : viď servisná knižka
Stav pneumatík:
4x letné, 16", 80% dezén , na hliníkových diskoch
4x zimné, 16", 80% dezén, na hliníkových diskoch (budú dodané)
Iné informácie:
Na vozidle je platná záruka do 01/2018.
LPG je originálne (kontrola LPG prebieha vždy pri servisnej prehliadke v autorizovanom servise).
Preberajúci dodatočne zabezpečí:
Odovzdávajúci dodatočne zabezpečí:
Preberajúci potvrdzuje, že vykonal skúšobnú jazdu a že bol oboznámený o technickom stave vozidla. Preberajúci
prehlasuje, že v čase preberania vozidla sa technický stav vozidla a príslušenstva zhoduje s údajmi uvedenými v
tomto preberacom protokole.

V Banske(JU~ 11.10.2017

Horn.á leho ~ ~

PSČ

976 8 ·' \{ ~

Za preberajúceho
Obec Horná Lehota

Za odovzdávaj · eho
SK AUTO PLUS s. o.

