
                                        

 

 

 

Kúpna zmluva č. 9/LMB/2018 

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

medzi 

 

 

Predávajúcim:           

Obchodné meno : LESY MESTA BREZNO, s.r.o. 

Sídlo   : Švermova 1027/7, 977 01 Brezno  

IČO   : 36 027 537 

DIČ   : 2020083857 

IČ DPH  : SK2020083857 

Zápis:   : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,  

     vložka č. 5126/S 

zastúpený:                 : Ing. Ján Lukáč, konateľ 

(ďalej ako „predávajúci“) 

  

a 

 

Kupujúcim: 

Obchodné meno : DOMINO MOBIL s.r.o. 

Sídlo   : Športová 274/13, 946 52 Imeľ 

IČO   : 36292214 

DIČ   : 2022194724 

IČ DPH  : SK2022194724 

Zápis:   : Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro,  

     vložka č. 17976/N 

zastúpený:                 : Gabriel Oslanec, konateľ 

(ďalej ako „kupujúci“) 

 

 

Článok I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci touto zmluvou a za podmienok v nej stanovených predáva kupujúcemu  

 

druh:   MAN – nákladné vozidlo- ťahač návesu  

značka:  BR 420CE 

rok výroby:  2006 

VIN:   WMAH72ZZ66L044087 

farba:   zelená 

počet km :  573 000 km 



                                        

 

 

spolu so všetkým zabudovaným príslušenstvom (ďalej len „predmet kúpy“), ktorý kupujúci kupuje 

za dohodnutých podmienok do svojho výlučného vlastníctva.  

2. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy kupujúcemu odovzdať v súlade so zmluvou a kupujúci sa 

zaväzuje predmet kúpy prevziať v súlade so zmluvou a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu 

cenu. 

Článok II.  

Cena predmetu kúpy 

 

1. Dohodnutú kúpnu cenu vo výške 15 600,- EUR s DPH kupujúci vyplatí predávajúcemu tak, že pri 

podpise tejto zmluvy vyplatí kupujúci predávajúcemu prevodom na účet predávajúceho vedený 

v peňažnom ústave Prima banka Slovensko, a.s. č.ú.: IBAN: SK63 5600 0000 0020 0269 5001 

najneskôr do 14.05.2018. 

 

2. Do času zaplatenia plnej výšky kúpnej ceny  nie je kupujúci bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu predávajúceho oprávnený predmet tejto zmluvy predať, prenajať, založiť a urobiť iné 

úkony, ktoré by obmedzovali úplný výkon vlastníckeho práva predávajúceho, inak zodpovedá za 

škodu takýmto konaním vzniknutú. 

 

Článok III.  

Vyhlásenie predávajúceho 

 

1. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu kúpy, ako aj všetkých jeho súčastí 

a príslušenstva, a že vlastnícke právo na neho bolo riadne prevedené a bolo ním riadne 

nadobudnuté. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy nie je zaťažený žiadnym právom tretej 

osoby. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že k dnešnému dňu na neho neboli podané žiadne návrhy na vyhlásenie 

konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie. Predávajúci rovnako vyhlasuje, že vykonaním 

predaja podľa tejto zmluvy neukracuje žiadneho zo svojich veriteľov, a že podmienky pre úspešné 

odporovanie tejto zmluvy nemôžu byť nikdy naplnené. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že na predmet kúpy podľa tejto zmluvy nie je vedená exekúcia a že mu nie 

je známe, že by tretie osoby voči nemu uplatnili svoje právo, a to či už podaním na príslušnom 

orgáne alebo uplatnením takéhoto práva priamo u predávajúceho. 

4. Predávajúci prehlasuje, že motorové vozidlo odovzdáva kupujúcemu s prihliadnutím na 

opotrebenie úmerné veku a počtu najazdených kilometrov. 

5. Predávajúci nezodpovedá za závady, ktoré si na predmete kúpy spôsobil kupujúci sám 

nesprávnym neodborným vykonaním servisnej opravy alebo údržby, nesprávnym 

použitím predmetu kúpy, napr. tankovaním nesprávnych alebo  nekvalitných pohonných hmôt, 

poškodením v dôsledku dopravnej nehody a pod., pričom kupujúci si odstránenie týchto závád 

nemôže uplatňovať u predávajúceho.  

6. Predávajúci prehlasuje, že kupujúceho pred podpisom tejto zmluvy primeraným spôsobom 

oboznámil s technickým stavom predmetu kúpy a kupujúci vykonal skúšobnú jazdu na predmete 

kúpy. Predmet kúpy nemá žiadne vady / má nasledovné vady:  

 bežné opotrebovanie 

 zlomená nosná časť vozidla - rám  



                                        

 

7. Predávajúci prehlasuje, že poskytne kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na 

uskutočnenie prepisu predmetu kúpy na príslušnom dopravnom inšpektoráte. 

 

 

Článok IV.  

Vyhlásenie kupujúceho 

 

1. Kupujúci potvrdzuje, že predmet kúpy prevzal pri podpísaní zmluvy a prehlasuje, že s jeho 

technickým stavom bol predávajúcim riadne oboznámený a nemá k nemu výhrady.  

2. Vlastnícke právo na predmete kúpy prechádza na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny a 

nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho v súlade s dohodnutými 

podmienkami na dodanie tovaru podľa pravidiel INCOTERMS, posledné vydanie v dobe 

uzavretia zmluvy. Pokiaľ nie je dohodnuté inak platí podmienka dodávky INCOTERMS "Ex 

works" (EXW). 

 

Článok V.  

Doručovanie 

 

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa 

doručujú: 

a) poštou, 

b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 

c) osobne. 

2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa 

doručujú doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný 

oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku 

do troch dní odo dňa zmeny sídla. 

3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po 

troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa 

písomnosť považuje za doručenú. 

 

 

Článok VI.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k nej je možné robiť len 

formou písomných, očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové 

vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody 

prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov resp. oprávnených osôb. V prípade, že 

spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať návrh na  



                                        

 

vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

4. Účastníci prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto 

podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle. 

5. Účastníci vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú 

oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im 

nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu.  

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každý účastník tejto 

zmluvy. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 

 V Brezne, dňa  9.5.2018       

 

 

 

Za predávajúceho: 

 

 

     

Ing. Ján Lukáč 

konateľ   

    

   

 V Brezne, dňa  9.5.2018 

 

 

 

Za kupujúceho: 

 

 

     

Gabriel Oslanec 

konateľ

 


