KÚPNA ZMLUVA č. 23/2019
uzatvorená v súlade s § 409 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Predávajúci:

MESTO TOPOĽČANY
Sídlo: Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1
Štatutárny orgán: JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka
IČO: 00 311 162
DIČ: 2021248537
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
Číslo účtu: SK23 0200 0000 0000 0022 7192
/ ďalej len „predávajúci”/

a
Kupujúci:

MESTSKÉ SLUŽBY TOPOĽČANY, s.r.o.
Sídlo: Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1
Štatutárny orgán: Mgr. Martin Bucko, konateľ
IČO: 44 818 378
DIČ: 2022854053
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany
Číslo účtu: SK49 0200 0000 0026 23092756
/ ďalej len „kupujúci”/
(Predávajúci a kupujúci spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

Článok I.
Predmet kúpy
Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa osobného automobilu (typ):
Továrenská značka:
Rok výroby:
VIN číslo:
EČV:
Počet km:

Škoda FABIA
2006
TMBJY46Y974107990
TO676BM
323.753 km

Článok II.
Kúpna cena
Predávajúci a kupujúci sa pri predmete kúpy dohodli na kúpnej cene vo výške
1.218,20€(slovom jedentisícdvestoosemnásť a 20/100eura).

Článok III.
Spôsob platenia kúpnej ceny
Kúpna cena uvedená v čl. II tejto zmluvy, bude zaplatená predávajúcemu zo strany
kupujúceho bezhotovostne na bankový účet vedený vo VÚB, a. s. na číslo účtu uvedené
v záhlaví tejto zmluvy, a to bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy.

Článok IV.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo veci prejde z predávajúceho na kupujúceho
zaplatením dohodnutej ceny uvedenej v čl. II tejto zmluvy. Ďalej sa zmluvné strany
dohodli, že kupujúci je povinný odhlásiť predmet zmluvy uvedený v čl. 1 najneskôr do
30 pracovných dní od podpisu tejto kúpnej zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že momentom podpisu kúpnej zmluvy, pri ktorom došlo
zároveň k odovzdaniu motorového vozidla, zodpovedá kupujúci v plnom rozsahu za
akýkoľvek dopravný, alebo iný priestupok evidovaným v súvislosti s predmetom
kúpy.
3. Spolu s osobným motorovým vozidlo boli kupujúcemu odovzdané malý a veľký
technický preukaz, 2 x kľúče od vozidla spolu s diaľkovým ovládačom, servisná
knižka, 4ks zimných kolies. V aute sa nachádza aj autorádio a ťažné zariadenie.
Článok V.
Ďalšie dojednania
1. Kupujúci vyhlasuje, že pozná technický a vizuálny stav predmetu kúpy.
2. Predávajúci vyhlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetnej veci
a nezatajil žiadne skutočnosti, prípadne závady, o ktorých vedel a mohli by viesť
k znehodnoteniu predmetnej veci.
3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že vozidlo sa predáva bez akejkoľvek záruky na
technický stav vozidla.
4. Predávajúci vyhlasuje, že na vozidle nie je žiadna právna ťarcha, ani záložné právo
voči tretej osobe, alebo subjektu. V prípade, že kupujúci zistí opak, predávajúci je
povinný vrátiť celú kúpnu sumu kupujúcemu najneskôr do 24 hodín od neúspešného
pokusu o prepis, resp. odhlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte, nakoľko tento
úkon nie je možné v danom prípade vykonať a tým pádom previesť vlastníctvo na
kupujúceho. V prípade nevrátenia kúpnej sumy do 24 hodín, predávajúci súhlasí
s okamžitým exekučným vymáhaním tejto sumy. Kupujúci má v tomto prípade tiež
nárok na preplatenie všetkých cestovných nákladov a poplatkov ktoré mu vznikli.
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Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán
v písomnej forme.
2. V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve ustanovené, sa zmluvné strany budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej
vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu,
z ktorých tri dostane strana predávajúca a dva strana kupujúca.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
predávajúceho.

V Topoľčanoch, dňa ..........................

Predávajúci:

..............................................................
Mesto Topoľčany
JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka

V Topoľčanoch, dňa .............................

Kupujúci:

.......................................................
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Mgr. Martin Bucko, konateľ
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Protokol o odovzdaní a prevzatí vozidla ŠKODA FABIA – EČV: TO676BM
Odovzdávajúci: MESTO TOPOĽČANY
Sídlo: Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1
IČO: 00 311 162
Preberajúci:

MESTSKÉ SLUŽBY TOPOĽČANY, s.r.o.
Sídlo: Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1
IČO: 44 818 378

Spolu s vozidlom boli odovzdané:
-

2 ks klúčov na otváranie osob.mot.vozidla s diaľkovým ovládačom
4 ks zimných kolies
malý a veľký technický preukaz
servisná knižka
autorádio
ťažné zariadenie
osvedčenie o technickej kontrole
osvedčenie o emisnej kontrole

V Topoľčanoch, dňa ……………………..

..............................................
odovzdávajúci

...............................................
preberajúci
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