
KÚPNA ZMLUVA č. g,z_/2021

uzatvorená podľa§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len „Zmluva")

medzi zmluvnými stranami

Predávajúci: Mesto Spišská Nová Ves
Zastúpené: Ing. Pavol Bečarik
Sídlo: Radničné námestie č. 7
IČO: 00326914
DIČ: 2020717875
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC (SWIFT): KOMASK 2X
(ďalej len „Predávajúci")

a

Kupujúci:
Zastúpené:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:

MEPOS SNV, s.r.o., r.s.p.
Tomáš Hamráček
Štefánikovo námestie 1,052 01 Spišská Nová Ves
52473732
2121034245
SK2121034245

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľna, a.s.
IBAN: SK39 0900 0000 005159446373
zapísaný v registri sociálnych podnikov odo dňa: 1.9.2019 pod číslom: 032/2019_RSP

(ďalej len „Kupujúci" )

Čl.I
Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

Druh vozidla:
Továrenská značka, typ:
Farba:
Výr. číslo karosérie (VIN):
EČV:
Rok výroby:
Palivo/výkon:
Dátum 1. evidencie:
Stav tachometra:

úžitkové vozidlo
Citroén JUMPER
červená
VF7YAAMFB11617214
SN 668BP
2009
nafta/74kW
13.5.2009
102470 km

(ďalej len ako „predmetné motorové vozidlo")



ČI. II
Predmet Zmluvy

Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu predmetné motorové vozidlo za vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu
cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

ČI. III
Kúpna cena a splatnosť

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za predmetné motorové vozidlo vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu určenú verejnom obchodnou súťažou vo výške 4800,00 € (slovom:
štyritisíc osemsto euro).

2. Kupujúci zaplatil do pokladne Mestského úradu finančnú zábezpeku v sume 1000,00 €, pričom
zábezpeka tvorí súčasť úhrady kúpnej ceny.

3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške
uvedenej v bode 1 tohto článku Zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet
Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to do 5 (slovom piatich) dní od podpísania
tejto Zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. Za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň
pripísania sumy predstavujúcej kúpnu cenu na účet Predávajúceho.

4. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku Zmluvy
nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto
Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
Predávajúcim Kupujúcemu. Odstúpením sa Zmluva ruší od svojho počiatku a zmluvné strany sú
povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do 1 O 
(slovom desiatich) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od
Zmluvy Kupujúcemu.

Čl. IV
Stav Predmetného motorového vozidla

1. Technický stav vozidla je kupujúcemu známy a zodpovedá veku a spôsobu používania
motorového vozidla. Vozidlo si kupujúci pred kúpou prezrel a vykonal skúšobnú jazdu.
Predávajúci oboznámil kupujúceho, že bol prvým majiteľom predmetného motorového vozidla a
vozidlo bolo kupované od autorizovaného predajcu ako nové.

2. Predávajúci vyhlasuje, že:
- je prvým majiteľom predmetného motorového vozidla, ktoré bolo kúpené od autorizovaného
predajcu ako vozidlo nové,
- predmetné motorové vozidlo bolonerušene používané, bez dopravných nehôd a bez vážnejších
opráv
- predmetné motorové vozidlo bolo riadne udržiavané, o čom predkladá servisnú knižku
- predmetné motorové vozidlo je nepojazdné, nadmerne opotrebované, lak karosérie je
vyblednutý, má početné hlboké škrabance a popraskaný lak po celej karosérii, svieti kontrolka
poruchy motora, pneumatiky sú opotrebované v rozsahu cca 50 %



3. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho
obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpísania tejto Zmluvy.

Čl. v
Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy a

prevod vlastníckeho práva

1. Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho odovzdaním a prevzatím predmetného
motorového vozidla kupujúcim a zaplatením kúpnej ceny.

2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci
Kupujúcemu až po úhrade kúpnej ceny a jej pripísaní na účet Predávajúceho podľa čl. III. bod 2.
tejto Zmluvy. Spolu s predmetným motorovým vozidlom odovzdá Predávajúci Kupujúcemu aj
technický preukaz vozidla.

3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému motorovému vozidlu
prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho dňom prevzatia predmetného motorového vozidla
uvedeným v Protokole o odovzdaní a prevzatí predmetného motorového vozidla, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 1.

4. Odo dňa prevzatia predmetného motorového vozidla je Kupujúci oprávnený predmetné motorové
vozidlo užívať.

5. Dňom prevzatia predmetného motorového vozidla prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo
škody na predmetnom motorovom vozidle ako aj nebezpečenstvo skazy predmetného
motorového vozidla.

6. Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis predmetného motorového vozidla v evidencii
motorových vozidiel je oprávnený vykonať Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne
splnomocňuje. Správne poplatky za prepis vozidla znáša kupujúci.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle predávajúceho.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (slovom štyroch) obsahovo zhodných rovnopisoch, pričom
predávajúci dostane 3 (slovom tri) rovnopisy a kupujúci 1 (slovom jeden) rovnopis.

4. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.



5. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením vyjadrujú súhlas.

6. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy môžu byť vykonané iba písomne a to dodatkami k
zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
ničím obmedzená, zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, s
obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili, porozumeli jej, vyjadruje ich slobodnú, vážnu a
spoločnú vôľu, nie je v rozpore s dobrými mravmi a na znak súhlasu ju podpisujú.
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Tom~ Hamráček, konateľ
Za kupujúceho


