
KÚPNA ZMLUVA  
 

uzavretá podľa 

 ust. § 409 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj len ako „Zmluva“) 

 

uzavretá medzi 

 

Predávajúci 

Obchodné meno: Obec Dolná Strehová  

IČO:   00319295  

DIČ:   2020472520    

So sídlom:  Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová  

     

Bankové spojenie: VÚB Banka  

IBAN:   SK89 0200 0000 0000 0122 8402   

V zastúpení:  Ing. Ľuboslav Dobrocký – starosta obce  

 

(ďalej aj len ako „Predávajúci“) 

 

Kupujúci 

     

Meno:   Maroš Vetrák      

Adresa:   Michalova Hrdza 117/100 

Bankové spojenie:   

IBAN:      

V zastúpení:    

 

(ďalej aj len ako „Kupujúci“) 

 

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:  

Druh vozidla:   Avia  

Továrenská značka, typ:   Avia A31.1 N 

Farba:      modrá 

Výr. číslo karosérie ( VIN): TNAA31NV1MA246199 

Rok výroby:   1991 

Evidenčné číslo vozidla:   VK373AK 

(ďalej aj len ako „Motorové vozidlo“). 



 

2. Na motorovom vozidle boli ku dňu podpisu Zmluvy zistené nasledovné vady:  

Poškodená korba vozidla , poškodená kabína vozidla 

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

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

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

 

 

Článok II 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom Zmluvy je prejav vôle Predávajúceho previesť vlastnícke právo k Motorovému 

vozidlu za kúpnu cenu uvedenú v článku IIII tejto Zmluvy na Kupujúceho a súčasne prejav 

vôle Kupujúceho nadobudnúť motorové vozidlo za podmienok uvedených v Zmluve do 

svojho výlučného vlastníctva.  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že celá Zmluva sa spravuje ust. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník Slovenskej republiky v zmysle čl. 3 bod. 1 nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné 

záväzky (Rím I). 

 

 

Článok III 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Motorové vozidlo kúpnu cenu vo výške 

800,-  Eur (slovom osemsto eur) s DPH. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným 

prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy,  a to v deň 

podpisu Zmluvy.  

 

3. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas v zmysle 

bodu 3. tohto článku Zmluvy, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.  

 

Článok IV 

Stav Predmetného motorového vozidla 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že:  

a) Motorové vozidlo bolo používané,  

b) Motorové vozidlo bolo riadne udržiavané,  

c) ku dňu podpisu Zmluvy má Motorové vozidlo najazdených 119175 kilometrov, 



d) technický stav Motorové vozidla zodpovedá počtu najazdených kilometrov a jeho 

veku,  

e) ručí za nespornosť svojho vlastníckeho práva k Motorovému vozidlu,  

f) Motorové vozidlo nepochádza z trestnej činnosti,  

g) Motorové vozidlo nie je predmetom žiadnych súdnych sporov, neviazne na ňom zádržné 

právo alebo iné práva tretích osôb a nie je predmetom leasingu na základe platnej a účinnej, 

doposiaľ neukončenej leasingovej zmluvy,  

h) jeho vlastnícke právo k Motorovému vozidlu nie je žiadnym spôsobom obmedzené,  

i) nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek právo z 

akéhokoľvek  titulu k Motorovému vozidlu.  

 

2. Kupujúci svojím podpisom na Zmluve potvrdzuje, že: 

a) zo strany Predávajúceho mu bolo umožnené uskutočniť s Motorovým vozidlom 

skúšobnú jazdu tak, aby sa mohol riadne oboznámiť s funkčnosťou motorového 

vozidla a jeho technickým stavom, 

  

b) si skontroloval VIN Motorového vozidla či je totožné s technickým preukazom.  

 

3. Kupujúci má  právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak sa preukáže  nepravdivosť 

ktoréhokoľvek vyhlásenia Predávajúceho uvedeného v bode 1. tohto článku Zmluvy.  

 

Článok V 

Odovzdanie motorového vozidla, prevod vlastníckeho práva, zodpovednosť za vady 

 

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že Predávajúci odovzdá Motorové vozidlo Kupujúcemu 

v deň podpisu Zmluvy.  

 

2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Motorovému vozidlu prechádza 

z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku 

III bod 3. tejto Zmluvy.  

 

 

3. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia motorového 

vozidla. 

 

4. Zodpovednosť za vady Motorového vozidla a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa 

riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

 

5. Predávajúci zodpovedá za vady Motorového vozidla, ktoré malo v čase prechodu 

nebezpečenstva škody na Kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za vady Motorového 

vozidla, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na Motorovom vozidle v 

dôsledku vonkajších zásahov a vplyvov, zásahov tretích osôb, za ktoré Predávajúci 

nezodpovedá. 



 

6. Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady Motorového vozidla 

u Predávajúceho a tieto oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu 

zistil alebo ju mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však vo všetkých 

prípadoch s výnimkou právnych vád do jedného roka od do dňa prechodu nebezpečenstva 

škody na motorovom vozidle.  

 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle z. č. 

211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov.   

 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise 

pre každú zo zmluvných strán. 

  

3. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

4. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená len písomnou formou dodatkov, 

podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.   
 

5. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, alebo sčasti neplatným, 

nie sú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy, vrátane vymáhateľnosti záväzkov 

Zmluvných strán. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť 

novým ustanovením formou dodatku k Zmluve, ktorého obsah bude v najvyššej možnej 

miere zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia a zároveň bude zodpovedať účelu 

Zmluvy, ktorý Zmluvné strane sledovali v čase jej uzavretia.  

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na 

znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, 

ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.  

 

7. Zmluvné strany berú na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy ako:  

a) Príloha č. 2 je Preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.  

 

 

 



V Dolnej Strehovej, dňa 18.06.2021 

 

 

Predávajúci      Kupujúci 

 

 

_________________________   ________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


