Kúpna zmluva
uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
medzi
Predávajúcim:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „predávajúci“)

EUROLANDS, spol. s .r.o.
Mierová 7, 821 05 Bratislava
Odštepný závod Prešov, Petrovanská 42, 080 01 Prešov
Vladimír Jenča
36458121
2020011774
SK2020011774
+421 51 77 10314
+421 51 77 10 355
eurolands@eurolands.sk
www.eurolands.sk
Československá obchodná banka a.s.
1813310983 / 7500

a
Kupujúcim:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie:
(ďalej len „kupujúci“).

Obec Plaveč
OcÚ Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč, okr. Stará
Ľubovňa
Ing. Štefan Murcko – starosta obce
00330116
2020698768
+421 52 4921783
+421 52 4921711
starostaplavec @ slnet.sk
www.plavec.sk
VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa, č.ú.: 13228602/0200

Čl. I.
Úvodné ustanovenia
(1) Predmetom zmluvy je dodanie nového osobného motorového vozidla - v počte 1 kus.
(2) Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nasledovného osobného motorového
vozidla (ďalej len „ predmetné vozidlo“):
Značka vozidla:
Typ vozidla:

Nissan Qashqai
Osobné
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Farba:
Výrobné číslo motora:
Výrobné číslo karosérie:
Rok výroby:

Sivá metalíza
HR16
SJNFAAJ10U2608124
2013

Predávajúci vyhlasuje, že dodá predmetné vozidlo v zmysle predloženej ponuky do verejného
obstarávania a tým predmetné vozidlo spĺňa predpísané podmienky opisu, rozsahu a
minimálne predpísané technické parametre a požiadavky zo špecifikácie predmetu zákazky z
prílohy č.2 súťažných podkladov predmetného verejného obstarávania.
Čl. II.
Predmet zmluvy
Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu predmetné vozidlo vymedzené
v článku I. tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu
cenu v zmysle článku III. tejto zmluvy.
Čl. III.
Kúpna cena a platobné podmienky
(1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za celý predmet zmluvy kúpnu cenu vo
výške:
14.166,67 € bez DPH,
2.833,33 € DPH (20%),
17.000,00 € s DPH.
Kúpna cena predmetu zmluvy obsahuje všetky náklady na odovzdanie vozidla kupujúcemu
v mieste sídla kupujúceho.
(2) Predmet zmluvy bude financovaný z finančných prostriedkov kupujúceho. Kupujúci
uhradí zmluvnú cenu v dvoch častiach/splátkach. Prvú časť z kúpnej ceny vo výške 10 000,- €
s DPH uhradí kupujúci po protokolárnom prevzatí osobného automobilu,druhú časť ( zostatok
zmluvnej ceny) uhradí kupujúci následne do 7 dní. Kupujúci uhradí obidve časti zmluvnej
ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho - uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Čl. IV.
Odovzdanie vozidla a prevod vlastníckeho práva
(1) Kupujúci si predmetné vozidlo preberie vo svojom sídle – OcÚ Plaveč v lehote do 14 dní
od podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí jej účinnosti.
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému vozidlu prechádza
z predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Čl. V.
Vyhlásenia zmluvných strán
(1) Predávajúci vyhlasuje, že:
a) je oprávnený predmetné vozidlo predať bez predchádzajúceho súhlasu tretej osoby, orgánu
štátnej správy alebo orgánu verejnej správy,
b) prevod predmetného vozidla nie je obmedzený žiadnym predbežným opatrením súdu alebo
správneho orgánu, a ani v tejto súvislosti nebol podaný žiadny návrh na začatie súdneho alebo
správneho konania,
c) v čase uzavretia tejto zmluvy nie je predmetné vozidlo zaťažené záložným právom, či
inými právami tretích osôb (okrem finančnej spoločnosti zabezpečujúcej financovanie),
d) po uzavretí tejto zmluvy predmet kúpy nescudzí, nezaťaží záložným právom, ani iným
právom v prospech tretej osoby,
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e) predmetné vozidlo neprenechal, a ani po podpísaní tejto zmluvy neprenechá do užívania
tretej osobe,
f) nemá daňové nedoplatky alebo iné záväzky, na základe ktorých by na predmet kúpy mohla
byť vedená exekúcia alebo zriadené exekučné záložné právo.
(2) Nezaplatenie kúpnej ceny v dohodnutej lehote zakladá právo predávajúceho na odstúpenie
od zmluvy. Nedodanie predmetného vozidla v dohodnutej lehote zakladá právo kupujúceho
na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa musí urobiť v písomnej forme. Účinky
doručenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
Čl. VI.
Ostatné dojednania
(1) Záručná doba predmetného vozidla v zmysle špecifikácie predmetu zákazky z prílohy č.2
súťažných podkladov predmetného verejného obstarávania:
- na vodidlo ako celok je: 3 roky, alebo 100.000 km odo dňa úspešného odovzdávacieho
a preberacieho konania, ukončeného odovzdávacím a preberacím protokolom.
(2) Zmluvné stany považujú túto zmluvu za verejnú, t.j. napríklad verejne sprístupnenú na
webovej stránke kupujúceho a prípadne v centrálnom registri zmlúv.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
(1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Kupujúci je
povinný zmluvu zverejniť do 5 pracovných dní od jej podpísania spôsobom stanoveným v §
5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov. Zmluva je učinná deň nasledujúci po dni zverejnenia.
(2) Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných číslovaných
dodatkov po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
(3) Zmluva sa podpisuje v troch vyhotoveniach, 1 vyhotovenie dostane predávajúci, dve
vyhotovenia kupujúci.
(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomnom prejednaní jej obsahu, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, a že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Plavči, dňa 12.8.2013

V Prešove, dňa 12.8.2013

................................................
Ing. Štefan Murcko
starosta obce
(kupujúci)

................................................
Vladimír Jenča
výkonný riaditeľ
(predávajúci)
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