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Kúpna zmluva - návrh 

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

Predávajúci: 

 

Obchodné meno:  PREŠOV REAL, s.r.o.  

Sídlo:   Slovenská 40, 080 01 Prešov 

Zastúpená:  Ing. Peter Miklovič, konateľ  

IČO:    31722814 

DIČ:    2020521393 

IČ pre DPH:   SK2020521393 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Prešove  

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, 

IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

a 

Kupujúci: 

Obchodné meno:  

Sídlo:    

IČO:    

Bankové spojenie:  

DIČ: 

IČ pre DPH:    

V zastúpení:     

Zapísaný:      

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

PREŠOV REAL, s.r.o. je vlastníkom motorového vozidla: Traktor kolesový poľnohospodársky, Typ vozidla: 

FOTON 504 (ďalej len „vozidlo“). Vozidlo bolo ponúknuté na predaj formou Obchodnej verejnej súťaže 

2/2022. Vozidlo sa predáva za cenu, ktorá je výsledkom uvedenej obchodnej verejnej súťaže. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa jazdeného motorového vozidla:   

 

Značka vozidla: Traktor kolesový poľnohospodársky 

Typ vozidla: FOTON 504 -ŠPZ-PO 841 AJ 

Farba: červená 

VIN: FTTS4A34AGV000752 

Rok výroby: 29.2.2016 

Výrobné číslo motora: A498BT1 Zdvihový objem valcov : 3168 cm3 Výkon motora :36,80 kW 

Prevádzková hmotnosť: 2540 kg  Najväčšia technický prípustná hmotnosť : 3490 kg 

Najväčšia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy : 11585 kg 

Palivo : Nafta  

 

Príslušenstvo k vozidlu: Mulčovač Stark KM 175, Posypávač (zimná údržba) 

 

 (ďalej len „predmet kúpy“). 

 

Článok III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 
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1. Predávajúci touto zmluvou predáva predmet kúpy kupujúcemu a ten ho kupuje do svojho vlastníctva za kúpnu 

cenu ...................... € bez DPH (slovom: ................................................................eur bez dane z pridanej 

hodnoty) stanovenú ako výsledok obchodnej verejnej súťaže. DPH bude účtovaná podľa platných právnych 

predpisov. 

2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu do 5 pracovných dní odo dňa podpísania tejto zmluvy na účet 

predávajúceho na základe ním vystavenej faktúry. 

3. Predmet kúpy bude po úhrade protokolárne odovzdaný. Súčasťou protokolu bude odovzdanie príslušenstva k 

vozidlu. 

4. Predávajúci zabezpečí kupujúcemu administratívnu súčinnosť v súvislosti s prepisom vlastníctva predmetu 

kúpy.  

5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prepis vozidla na nového majiteľa bude zrealizovaný do piatich 

pracovných dní od jeho protokolárneho odovzdania.  

6. Všetky administratívne poplatky spojené so zmenou majiteľa vozidla, ktoré je predmetom kúpy uhradí 

kupujúci.  

7. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné vozidlo podľa tohto článku III ods. 1 zmluvy nebude 

predávajúcemu uhradená riadne a včas, je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpením sa 

zmluva zrušuje 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.  

 

IV. 

Ostatné podmienky 

1. Kupujúci potvrdzuje, že sa so stavom predmetu kúpy riadne oboznámil jeho obhliadkou pred predložením 

ponuky v obchodnej verejnej súťaži a prehlasuje, že mu je technický stav predmetu kúpy známy a kupuje ho v 

stave, v akom stojí a leží ku dňu podpisu tejto Zmluvy. Náklady spojené s manipuláciou a odvozom predmetu 

kúpy hradí kupujúci.  

2. Predmet kúpy bol podrobený komplexnej servisnej prehliadku v októbri 2021. 

3. V prípade, že sa bude jednať o závadu, ktorú mohol zistiť len kvalifikovaný pracovník, táto závada bude 

odstránená na náklady kupujúceho.  

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

v platnom znení.  

2. Všetky prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené rokovaním poverených zástupcov 

zmluvných strán za účelom dosiahnutia dohody. Ak rokovania nebudú úspešné a v prípade, ak nedôjde medzi 

zmluvnými stranami k dohode, bude na riešenie sporov príslušný súd. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

bezvýhradného súhlasu s jej obsahom ju podpísali slobodne, vážne, nie v tiesni, ani nie za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

4. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.  

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch (2), z ktorých jeden obdrží predávajúci a jeden kupujúci. 

6. Zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na účely zverejnenia si zmluvné strany udeľujú 

písomný súhlas so zverejnením dohody v plnom rozsahu.  

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.  

 

 

V......................... dňa.....................   V Prešove, dňa.....................    

Za kupujúceho:     Za predávajúceho: 

 

 

 

 

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

      PREŠOV REAL, s.r.o. 

      Ing. Peter Miklovič, konateľ    

  


