
                             KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA 
 
Zmluvné strany: 
 
Predávajúci :           Stredná odborná škola obchodu a služieb 
 
                                T.Vansovej č.2,  955 01  Topoľčany 
 
IČO             :           00893480 
DIČ             :           22020419665  
 
Číslo účtu    :           7000308066/8180 
                                Štátna pokladnica, Bratislava  
 
                       (ďalej len ako „Predávajúci“) 
 
a 
  
 
Meno a priezvisko: Macura Jozef 
 
Trvale bytom        :     Streďanská 1763,  955 01  Topoľčany 
 
Dátum narodenia   :    10.5.1957 
Rodné číslo            :                   
 
Číslo účtu:         :    VÚB Topoľčany 
   
 
                       (ďalej len ako „Kupujúci“) 
 
 
uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“): 
 
 
                                                             Článok I 
                                                    Úvodné ustanovenie 
 
Predávajúci je vlastníkom nasledovného motorového vozidla:  
 
Druh vozidla:   osobné  
 
Továrenská značka, typ:  ŠKODA FABIA 6Y  AA SEDAN 
 
Farba                            :  modrá 
 
Výr.číslo karosérie ( VIN): TMBPH16Y92X033213 
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Rok výroby:   3.4.2002 



 
Číslo technického preukazu: SG 258879  
  
Evidenčné číslo vozidla       :  TO 685 AR   
 
                                                                (ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“). 
 

 
 
Článok 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  vlastníctva.  
 
 
 

Článok III 
                                                          Kúpna cena 
 
 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmetné motorové vozidlo vzájomne 
dohodnutú kúpnu cenu vo výške   =  620,-  EUR 
 
 Slovom  =šesťstodvadsať= Eur.  
 
 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu 
vo výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku zmluvy: 
 
- bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy, a to do 30 dní  od podpisu tejto zmluvy. 
 
V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku  
Č. III tejto zmluvy nebude predávajúcemu uhradená riadne a včas, je predávajúci oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy. 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 
desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia predávajúceho o odstúpení od 
zmluvy  kupujúcemu.   
 
 

Článok IV 
                                   Stav Predmetného motorového vozidla 
 
Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo: 
 - bolo používané,  
- ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených 69 000 (slovom šesťdesiatdeväťtisíc) 

kilometrov,  
- je pojazdné,  
- má nasledovné nedostatky a chyby: prasknutý predný nárazník-držiak, nefunkčná 
lambda sonda, skorodovaný tlmič výfuku, poškodený disk ľavého predného kolesa, ojazdené 



pneumatiky, opotrebované brzdové obloženie zadných kolies, nefunkčné čapy riadenia, 
poškodené prívody chladiča, prestárle gumové hadice prívodov do chladiča, nefunkčný 
ostrekovač predných aj zadných okien, nefunkčný otáčkomer, chybné lanko ručnej brzdy. 
                                                                                                                                                                                           
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho 
osobnou obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. 
 
 

Článok V 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predmetné motorové vozidlo odovzdá predávajúci 
kupujúcemu v deň prijatia finančných prostriedkov za predmetné vozidlo na vyššie uvedený 
účet školy.  
 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému motorovému 
vozidlu prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej 
ceny podľa článku III tejto zmluvy.  
 
Predávajúci a kupujúci sa ďalej dohodli, že odhlásenie predmetného motorového vozidla v 
evidencii motorových vozidiel vykoná predávajúci. 
 
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto zmluva je vyhotovená v troch obsahovo zhodných rovnopisoch, jeden rovnopis pre 
kupujúceho, dva pre predávajúceho.  
 
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  
 
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.  
 
 
V Topoľčanoch, dňa 24.06.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _____________________________  
             Predávajúci      Kupujúci 
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