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Kúpna zmluva  

uzatvorená podľa ustanovenia § 588 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) 

(ďalej len ako „zmluva“)  

 

Zmluvné strany:  

 

Predávajúci : Považská vodárenská spoločnosť, a.s.  

  sídlo : Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

Zapísaná v obchodnom registri Okres. súdu Trenčín, odd.: Sa, vl.č. 10421/R 

Štatutárny orgán : Ing. Peter Bočinec, predseda predstavenstva 

   Ing. Peter Chovanec, člen predstavenstva 

       

  IČO : 36672076  

  DIČ : 2022237547 

  IČ DPH : SK2022237547 

   

(ďalej v texte zmluvy len ako „predávajúci“)   

a 

 

Kupujúci :  AVmont, s.r.o. 

  sídlo :  Hlavná 12/37 Kamenná Poruba 013 14 

  Zapísaná : v obchodnom registri Okres. súdu Žilina Vložka č.:75785/L 

  Štatutárny orgán : Anton Vyletel, konateľ 

Mgr. Gabriela Vyletelová, konateľ 

  IČO : 53289455 

     DIČ : 2121348801 

IČ DPH : SK2121348801    

   

(ďalej v texte zmluvy len ako „kupujúci“)      

(Predávajúci a kupujúci ďalej spolu v texte tiež ako „Zmluvné strany“ alebo    

samostatne ako „Zmluvná strana“) 

 

I.  

Predmet zmluvy a kúpy 

  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy, 

ktorý je špecifikovaný v čl. I. bod 2 tejto zmluvy na kupujúceho a odovzdať predmet kúpy 

kupujúcemu a záväzok kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu vo výške 

a spôsobom v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. 

 

2. Predmetom kúpy na základe ustanovení tejto zmluvy je nákladné vozidlo:  

 

Druh vozidla: Nákladné vozidlo MITSUBISHI FUSO  

Továrenská značka: CANTER 

Evidenčné číslo vozidla:  

Výrobné číslo vozidla (VIN):  

Dátum výroby vozidla (rok výroby): 2007 

 

(ďalej v texte zmluvy len ako „predmet kúpy“) 

 

II.  

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Predávajúci touto zmluvou predáva predmet kúpy podľa tejto zmluvy kupujúcemu za kúpnu cenu  

v celkovej výške: 6.000,00 EUR s DPH (slovom: sedemtisíc EUR), základ pre DPH: 5.000,00 
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EUR, 20% DPH: 1.000,00 EUR a kupujúci predmet kúpy kupuje do svojho vlastníctva za 

dohodnutú kúpnu cenu vo výške 6.000,00 EUR s DPH. Kúpna cena je stanovená na základe 

dohody obidvoch zmluvných strán. 

 

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za predmet kúpy na základe vystavenej zálohovej faktúry 

na účet predávajúceho, ktorý je vedený vo .......................................  -  pobočka Považská Bystrica, 

číslo účtu: .........................., IBAN: ..................................................................... 

 

III.  

Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet kúpy bude kupujúcemu odovzdaný po zaplatení celej 

kúpnej zmluvy. Predávajúci spolu s predmetom kúpy odovzdá kupujúcemu aj osvedčenie o pôvode  

nákladného vozidla vydané Dopravným inšpektorátom ORPZ v Považskej Bystrici dňa 19.10.2007    

č. TA 006153. 

 

2. Prepis nákladného vozidla na kupujúceho sa uskutoční na dopravnom inšpektoráte v Považskej 

Bystrici predávajúcim. Predávajúci a kupujúci sú povinní poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť 

pri oznámení zmeny v evidencii vozidiel na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte. 

 

3. Všetky náklady spojené so zmenou v evidencii vozidiel na príslušnom okresnom dopravnom 

inšpektoráte a iné náklady, ktoré vzniknú pri prepise nákladného vozidla sa zaväzuje v plnej výške 

uhradiť kupujúci. 

IV.  

Technický stav predmetu kúpy 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom nákladného vozidla, ktoré je 

predmetom kúpy podľa tejto zmluvy a kupujúci predmet kúpy v tomto stave kupuje a preberá. 

 

2. Kupujúci prehlasuje, že bol zo strany predávajúceho riadne a komplexne oboznámený s faktickým 

a právnym stavom nákladného vozidla, pričom berie na vedomie, že nejde o nové nákladné 

vozidlo, ale o použité. Rovnako kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený aj s  funkciami 

a vlastnosťami predmetu kúpy. Technický stav nákladného vozidla je primeraný veku. Kupujúci 

berie na vedomie upozornenie predávajúceho o doterajších záručných a pozáručných servisných 

prehliadkach a o celkovom technickom stave nákladného vozidla. 

 

V. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetu kúpy  prechádza na 

kupujúceho dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy a úplného zaplatenia kúpnej ceny za predmet kúpy 

t.j. dňom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Nadobudnutím vlastníckeho práva 

k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej škody a náhodného 

zhoršenia predmetu kúpy.  

 

2. Kupujúci  sa zaväzuje, že opravy na nákladnom vozidle, príp. akékoľvek iné náklady súvisiace 

s nákladným vozidlom po jeho prevzatí, znáša a  hradí sám v plnej výške bez  nároku na 

vymáhanie náhrady od predávajúceho. 

 

3. Predávajúci je pri odovzdaní predmetu kúpy povinný odovzdať kupujúcemu aj jeho osvedčenie 

o evidencii nákladného vozidla, pričom jeho prevzatie kupujúci potvrdzuje svojím podpisom na 

tejto zmluve. 

 

Článok VI 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak mu predávajúci neodovzdá predmet 

kúpy riadne a včas  v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 
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2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy:  

− ak kupujúci odmietne prevziať predmet kúpy, alebo, 

− ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu riadne a včas podľa čl. II tejto zmluvy.  

 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy, táto zaniká momentom doručenia písomného odstúpenia druhej 

zmluvnej strane alebo momentom, keď ho táto odmietne prevziať, resp. keď sa poštová zásielka, 

ktorou odosielateľ doručoval odstúpenie od zmluvy druhej zmluvnej strane, vráti odosielateľovi 

ako nedoručená. V prípade odstúpenia od zmluvy, sú si zmluvné strany povinné vrátiť plnenia, 

ktoré jej boli poskytnuté druhou zmluvnou stranou, v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 

 
VII.  

Záverečné ustanovenia 

 
1. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracováva v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov a rovnako v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci je pri spracúvaní osobných 

údajov v postavení dotknutej osoby, ktorá sa môže obracať na predávajúceho so svojimi 

námietkami, žiadosťami alebo pripomienkami, a to písomne na adresu predávajúceho uvedenú 

v záhlaví tejto zmluvy alebo osobne. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo podať návrh na 

začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že 

boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, tomuto porozumeli a 

v plnom rozsahu s ním súhlasia, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.  

3. Kupujúci prehlasuje, že zmluvu neuzavrel v tiesni, pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a je uzatvorená na základe jeho slobodnej a vážnej vôle. 

4. Predávajúci upovedomil kupujúceho, že predaj nákladného vozidla, ktoré je predmetom kúpy 

podľa tejto zmluvy bol schválený predstavenstvom spoločnosti a je v súlade s pravidlami pre 

postup pri predaji majetku.   

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.  

6. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia   príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka v platnom znení. 

7. Túto zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom podpísaným obidvoma zmluvnými 

stranami. 

8. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu., Jedno vyhotovenie je 

určené pre predávajúceho, jedno je určené pre kupujúceho. Všetky vyhotovenia sú rovnako platné. 

 
V Považskej Bystrici,  dňa ...............................    V Považskej Bystrici, dňa ............................... 

 
Predávajúci :       Kupujúci :  

 

..........................................................   ................................................................. 

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.          AVmont, s.r.o. 

Ing. Peter Bočinec - predseda predstavenstva  Anton Vyletel, konateľ 

 

.......................................................... 

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.         

Ing. Peter Chovanec - člen predstavenstva  


