
Kúpna zmluva 

uzatvorená v zmysle § 409 a nás!. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
právnych predpisov 
(ďalej len „Zmluva")

Zmluvné strany

Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:

Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Oddiel:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:

okno-prim, s.r.o.
Letná 43/47, 052 01 Spišská Nová Ves
46839909
2023598038
SK2023598038
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
30669/V
JUDr. Michal Bečarik, konateľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK94 0900 0000 0050 3336 6044

(ďalej "Predávajúci")
a

MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
52 473 732
2121034245
SK2121034245
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Sro, Vložka číslo: 46578/V
Tomáš Hamráček, konateľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK39 0900 0000 0051 5944 6373

(ďalej "Kupujúci")
(ďalej všetci spolu ako „Zmluvné strany")

Článok I. - Predmet zmluvy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

Obchodný názov:
Továrenská značka:
Druh:
Kategória:
Výrobca vozidla:
Model (typ):
Farba:
VIN:

FORD TRANSIT 350L SRW
FORD
NÁKLADNÉ VOZIDLO
NI
FORD-WERKE GMBH,DElJ
FNC6/JXFA2G/E7CCA
BIELA
WF0NXXTTFN8A56883

EVČ vozidla: SN 498 CR
Rok výroby: 08.12.2009
Počet najazdených km: 174.000 km

(ďalej len „predmet zmluvy" alebo „predmet kúpy")



2. Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu predmet zmluvy uvedený v ods. 1 tohto článku
Zmluvy, za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu podľa článku II. tejto Zmluvy a Kupujúci predmet
zmluvy za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje a nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.

Článok II. - Kúpna cena a jej splatnosť

1. Kúpna cena za predmet zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán vychádzajúc zo
znaleckého posudku vypracovaného Ing.Miroslavom Matčjíčkom, č. 11/2021 a to vo výške 4.000,- €
s DPH (slovom štyritisíc eur).
2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške
uvedenej v ods. 1 tohto článku Zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy, s čím Predávajúci a
Kupujúci bez výhrad jednoznačne súhlasia. Za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň pripísania
sumy predstavujúcej kúpnu cenu na účet Predávajúceho.

Článok III. - Stav predmetu zmluvy a vyhlásenia zmluvných strán

1. Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy (motorové vozidlo):
• bolo používané,
• zodpovedá svojmu veku a počtu najazdených km,
• je po servisnej prehliadke a po STK a EK.
2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy nemá také skryté a právne vady o ktorých by vedel, resp.
o ktorých by kupujúceho neupovedomil. Predávajúci predáva predmet zmluvy v technickom stave
zodpovedajúcom jeho veku, počtu najazdených kilometrov a užívaniu.
3. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu zmluvy (motorového vozidla) riadne v plnom
rozsahu osobne oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou, nemá voči tomuto stavu žiadne
námietky, ani požiadavky na odstránenie prípadných vád, kupuje ho s vedomím, že ide o používané
vozidlo a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy bez ďalších nárokov.
4. Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený s obsluhou predmetu zmluvy, najmä že mu boli poskytnuté
informácie týkajúce sa užívania a údržby predmetu zmluvy.

Článok IV. - Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predmet zmluvy odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň
podpisu tejto Zmluvy spolu s nasledovnou výbavou: povinná výbava motorového vozidla, sezónne
prezutie (zimné pneumatiky bez diskov), ťažné zariadenie. Miesto odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy: MEPOS SNY s.r.o., Štefánikovo námestie 1,052 01 Spišská Nová Ves
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z
Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenie kúpnej ceny.
3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že prepis predmetu zmluvy v evidencii motorových vozidiel je
oprávnený vykonať Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne splnomocňuje. Správne poplatky
za prepis vozidla znáša Kupujúci.

Článok V. - Povinnosti predávajúceho

1. Odovzdať predmet zmluvy (motorové vozidlo) v čase a mieste určenom v tejto Zmluve.
2. Odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

Článok VI. - Povinnosti kupujúceho

1. Zaplatiť za predmet zmluvy kúpnu cenu podľa článku II. tejto Zmluvy a prevziať predmet zmluvy v
zmysle čl. IV tejto Zmluvy.



Článok VII. - Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je uzatvorená v súlade s § Sa 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 Kupujúceho.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
4. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať iba po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to
očíslovaným písomným dodatkom, podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý sa stane
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa v zmysle§ 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dohodli,
že ich vzájomný záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje zákonom
č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v SR.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že túto Zmluvu uzatvárajú
slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Prehlasujú tiež, že si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.6.2021

Predávajúci

kl 37
IC . 4ô 839

tel.:
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,.. v 

okno-prim, s.r.o.
JUDr. Michal Bečarik, konateľ

Kupujúci

~J)

\ ··-··-, .. ,u.J't245 

M~Js skv s.r.o., r.s.p.
Tomáš Hamráček, konateľ


