
KÚPNA ZI.ILUvA
Uzavľetá podl'a s 409 a nasl. zátkona č.sl3llgglzb. obchodného zákonnĺka v znení neskoľších pľedpisov.

Pľedávajúci:
obclrodné meno :

Sídlo
IČo
Zapísaný
Zastúpený :

DIČ
IČ pľe DPH
Bankové spojenie
Císlo účtu
IBAN
SWIFT

l d' alej len predávaj úci/

Slovenská autobusová dopľava Trenčín, akciová spoločnosť
ZlaÍovská cesta29,911 37 Trenčín
36 323 977
obchodný register okresného súdu Trenčín' oddiel :Sa. Vložka č.
JUDr. Vladimír Zachar, predseda predstavenstva
Ing. Eduaľd Vaník, podpľedseda pľedstavenstva
Ing. Jozef Lackovič' člen predstavenstva
:2020179403
: SK2020179403
: VUB a.s. Tľenčín
:35509-20210200
: SK550200000000003 5 509202
: SUBASKBX

: Obec Kľajné
: Kľajné 52,91616
:00311715
: JUDľ. Ján Konečník. starosta obce

:2021079698
: Pľima banka S|ovensko
: 0618381001/5600
r SKI I 5600 0000 0006 1838
: KOMASK2X

10291/R

a

Kupujúci:
obchodné meno
Sídlo
IČo
ZastÚpený

DIC
Bankové spojenie
Císlo účtu
IBAN
SWIFT

I 00r

/d'alej len kupujúci/

sa podl'a 8 409 a nasl' Zákon a č.513/1991 Z.z. obchodného zákonníka v nlení neskorších predpisov dohodli nauzatvoľení nasledovnej kúpnej zmluvy ld,alej len zmluvď :

2

ČlánoIĺ I.
Pľedmet zmluvy

lľ'd'"ľiú^"ipredáva kupujúcemu a kupujúci-ku.quje od predávajúceho autobus ýpu Karosa C 954.1360,ECV TN_27lCB , modľá metalíza,VlN TMKC+t joooMol :2vlld'alejlen,,motoľov!'vozidlo.l

Kupujúci sa zaväzuje prevziať a preclávajúci sa zaväzuje odovzdať pľedmet kúpy na základe,,Preberajúceho
pľotoko|u ,,od vozidla a kupujĹrci sa zaväzuje zaplatiť piedávajúce*u kúpnu 

"",iu 
u súlade s článkom lň. te;tozmluvy.

fr



Clánok II.
Vyhlásenia účastníkov

1. Pľedávajúci podpisom na tejto zmluve prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom vyľadeného
motorového vozidla, ktoré je predmetom tejto znluvy, ako aj so všetkýmijemu známymi skutočnosťami.

2. Kupujúci pľelrlasuje a podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že si motoľové vozidlo , opísané v článku č.I
tejto anluvy so všetkými súčasťami a pľíslušenstvom pozrel, oboznámil sa s jeho technickým stavom, je mu
znĺtma skutočnosť ,Žesa jedná o motorové vozidlo vyľobené vľoku 2006 sodbelrnuým množstvom km vo
výške 788 260, teda do značnej časti opotrebované, sú mu známe vady motorového vozidla opísané
v odovzdávajúcorn pľotokole vozidla a v takomto stave vozidlo od predávajúceho kupuje tak ako stojí a leží.
Kupujúci výslovne berie na vedomie , Že pneumatiky nie sú obsiahnuté v cene za vozidlo' Majitelbm
pneumatík je spoločnosť A.R.S spol. s.r.o Prievidza a prevod vlastníckeho pľáva k pneumatikám nie je
predmetom tejto zrn luvy.

článok III.
Kúpna cena, doba a foľma splatnosti kúpnej ceny

1. Cena za pľedmet zmluvy vycltádza zo znaleckého posudku 612020 zo dňa 2.1'2020 vypľacovaného znalcom
v odbore cestná doprava Ing. Vladimírom Šľamkom v zmysle , ktorého všeobecná hodnota predmetu kúpy
bola stanovená na sumu 2 968 

'00 
€ bez DPH. K tejto sume je pripočítané zna\ečne vo výške 100 € bez DPH

. Celková kúpna cena za vozidlo je teda 3 068 
'00 

€ bez DPH. K tejtpo sume je pripočítaná DPH vo ýške 20
Yo , čo činí 613'60 € . Celková cena za vozidlo vrátane znalečného predstavuje sumu 3 681,ó0 € s DPH.

2. Kupujúci sa zavázuje zaplatiť kúpnu cenu Za vozidlo bud' bankovým prevodom na účet predávajúceho 
'a|ebo osobne v pokladni predávajúcelro na základe faktúry vystavenej predávajúcim v deň podpisu tejto

zmluvy v zmysle čl.3 bod č' 1 s lehotou splatnosti 5 dní odo dňa jej vystavenia . Poľušenie povinnosti uhradiť
kúpnu cenu v stanovenej lehote zakladá pľávo pľedávajúceho odstúpiť od tejto zmluvy .

3. Vlastnícke pľávo k predmetu kúpy prejde na kupujúceho až uhradením celej kúpnej ceny ' Nebezpečenstvo
vzniku škody na predmete kúpy prechádzana kupujúceho odovzdaním pľedrnetu kúpy.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ukončenia tejto zmluvy iným spôsobom je povinný kupujúci
bezodkladne vydať predmet zmluvy pľedávajúcemu v stave zodpovedajúcom stavu podl'a ,,Preberacieho
pľotokolu vozidla.

Clánok IV.
odovzdanie a prevzatie pľedmetu kúpy

1. Miestom odovzdania aprevzatia pľedmetu kúpy je SAD Tľenčín a.S. 
' 
Z|atovská cesta29,911 37 Trenčín.

2. Zmluvne stľany sa dohodli , Že motorové vozidlo bude kupujúcemu odovzdané v mieste sídla predávajúceho
až po úplnom uhľadení kúpnej ceny uvedenej v čl. III ods. l zmluvy a to najneskôľ do 5 pľacovných dní odo
dňa uhľadenia celej kúpnej ceny na základe vzájomnej dohody .

3. omeškanie kupujúceho s prevzatím motorového vozidla v dohodnutej lehote sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvy a zakladá pľávo predávajúceho odstúpiť od tejto zmluvy.

článolĺ v.
Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva nadotúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.
2. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnocenných exempláľoch, každá zo zmluvných strán dostane jeden.
3. Zmluvu je možné ukončiť dohodou' alebo odstúpením od zmluvy pre jej podstatné poľušenie , alebo na

základe iných skutočností v zmysle príslušného právneho pľedpisu.
4. PrÍrya a povinnosti zmluvných stľán, ktoľé v tejto zmluve nie sú upravené sa budú spravovať zákonom č.

513ll99l Zb. obchodným zákonníkom



5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvoľili v tiesni, pod nátlakom, alebo za nápadne neqýhodných
podmienok, ich zmluvná volhosť nie je obmedzená,jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcich
ľozumej ú, na znak čoho j u vlastnoručne podpisuj ú.

V Tľenčíne dňa: 2 5 '06_ 2020

Pľílohy:

Pľeberací pľotokol k vozidlu

zmluvných stľán:

Tľenčín a.s.

zastúpený
JUDr. Vladimír Zachat, predseda predstavenstva
Ing. Eduard Vaník, podpľedseda predstavenstva
Ing. Jozef Lackovič, člen predstavenstva

a

kupujúci
obec Krajné

zastupený:
JUDr. Ján Konečník, staľosta obce Krajné

s

š.


