Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
PREDÁVAJÚCI:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný:
V zastúpení:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská č.6, 043 29 Košice
Obchodný register OS Košice I, oddiel: Sa; vložka číslo: 559/V
Mgr. Marcel Čop, predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Padyšák, člen predstavenstva
IČO:
31 701 914
DIČ:
2020488206
IČ DPH:
SK2020488206
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:
SK36 1111 0000 0066 1018 6006
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
(ďalej len „predávajúci“)
a
KUPUJÚCI:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
(ďalej len „kupujúci“)
Článok II.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho previesť (jeho fyzickým odovzdaním) na
Kupujúceho vlastnícke právo k úžitkovému motorovému vozidlu špecifikovanému v článku III.
tejto Zmluvy a záväzok Kupujúceho predmetné motorové vozidlo od Predávajúceho prevziať
a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
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Článok III.
ŠPECIFIKÁCIA VOZIDLA
1. Predávajúci sa ku dňu podpisu tejto Zmluvy zaväzuje odovzdať Kupujúcemu nové, nepoužité
úžitkové motorové vozidlo s nasledujúcou špecifikáciou:
Typ:
Evidenčné číslo vozidla:
Identifikačné číslo motora:
Farba vozidla:
Rok výroby vozidla:
2. Bližšia technická špecifikácia predmetu zmluvy tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
ČLÁNOK IV.
ODOVZDANIE VOZIDLA
1. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet zmluvy najneskôr do 31.12.2020, na základe
odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
2. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu spolu s motorovým vozidlom aj platný technický
preukaz, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, servisnú knižku, minimálne 2 ks kľúčov,
výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie (Príloha č. 1), povinnú výbavu
vozidla v zmysle § 16 Vyhlášky č. 464/2009 Z. z.
3. Kupujúci vyhlasuje, že je mu známy technický stav vozidla a v takomto stave ho od
predávajúceho preberá.
4. Predávajúci vyhlasuje, že vozidlo nemá žiadne skryté vady, na ktoré kupujúceho neupozornil
a ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.
5. V prípade nedodržania všetkých technických parametrov na predmet zmluvy uvedených
v technickej špecifikácii (Príloha č. 1), bude to považované za podstatné porušenie zmluvy zo
strany Predávajúceho a Kupujúci má týmto právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek
ďalších nárokov zmluvných strán.
ČLÁNOK V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho
záväzku v zmysle čl. IV. tejto zmluvy, t. j. riadnym odovzdaním vozidla spolu s príslušenstvom
Kupujúcemu.
2. Zmluvné strany s v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
dohodli na cene za predmet plnenia v čiastke ........................... bez DPH, ................. s DPH.
3. V kúpnej cene musí byť zahrnuté aj clo, dovozná prirážka, vykonanie predpredajného servisu
a doprava na miesto odberu, prvý zápis držiteľa motorového vozidla a prípadné ďalšie
obstarávacie náklady. Cena je maximálna a konečná.
4. Predávajúci vystaví faktúru za celý predmet zmluvy po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy
oboma zmluvnými stranami na základe preberacieho protokolu, najneskôr však do 10 dní odo
dňa odovzdania. Lehota splatnosti faktúry je ................. dní.
5. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Kupujúceho.
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6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Kupujúci je oprávnený ju do
dátumu splatnosti vrátiť Predávajúcemu. Predávajúci faktúru buď opraví alebo vystaví novú
faktúru, na ktorej vyznačí nový dátum splatnosti.
ČLÁNOK VI.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
1. Záruka na predmet zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť nároky z vád tovaru, ktoré sú zjavné, a ktoré tovar má
v momente prevzatia, a na ktoré Predávajúci upozornil Kupujúceho pri prevzatí tovaru.
3. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a minimálne 100 000 km.
ČLÁNOK VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnou dohodou oboch zmluvných strán označenou ako
číslovaný dodatok.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Kupujúceho.
3. Na právne vzťahy neupravené zmluvou sa budú vzťahovať príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží Kupujúci a jeden
Predávajúci.
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1 – Technická špecifikácia motorového vozidla.

V Košiciach, dňa:
Kupujúci:

Predávajúci:

--------------------------------------------Mgr. Marcel Čop
predseda predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

--------------------------------------------Ing. Vladimír Padyšák
člen predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
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