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Kúpna zmluva 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

A/ Predávajúci 

 

Obchodná spoločnosť : Bytkomfort, s.r.o.  

Sídlo   : SNP 9, 940 02 Nové Zámky 

IČO   : 36 555 193 

IČ DPH   : SK2020145677 

Bankové spojenie : ČSOB, a.s. pobočka  Nové Zámky 

IBAN   : SK54 7500 0000 0040 0074 4286  

Registrácia  : Obchodný register Okresného súdu   

                                        Nitra, Odd.: Sro, Vložka č.: 14198/N 

Zastúpený  : Ing. Lukáš Štefánik - konateľ spoločnosti   

    (ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

B/ Kupujúci 

Obchodná spoločnosť : NOVOVITAL  

Sídlo   : Hlavné námestie 7 

IČO   : 34 014 721 

IČ DPH   : SK2020143191 

Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka  Nové Zámky 

IBAN   : SK85 0200 0000 0012 3266 9955  

Zastúpený  : Ing. Ľudovít Lebó - riaditeľ   

     (ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

uzatvárajú podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení 

neskorších zmien a doplnkov túto Kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“ v príslušnom 

gramatickom tvare) v nasledovnom znení: 

 

 

Čl. II 

Úvodné ustanovenia 

 

Zmluvné strany sa v zmysle § 262 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení 

neskorších zmien a doplnkov dohodli, že ich právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy, sa 

spravujú zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a 

doplnkov. 
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Čl. III 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom automobilu druhu, značky a typu: nákladné 

vozidlo ŠKODA ROOMSTER, 5J/BBBXWXO1/MFM5FM52T089, rok výroby: 

2008, VIN: TMBTCB5J885018942, farba: biela, evidenčné číslo vozidla:     

NZ 943CX, (ďalej len „predmet zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare). 

2. Príslušenstvom predmetu zmluvy je  rezervné koleso, lano, trojuholník 

a lekárnička. 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy spolu s jeho 

súčasťou a príslušenstvom a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto 

predmetu a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 

4. Predávajúci odovzdá a kupujúci od predávajúceho prevezme  osvedčenie 

o evidencií vozidla, osvedčenie o emisnej kontrole a  osvedčenie o technickej 

kontrole   spolu s odovzdaním predmetu zmluvy. 

 

 

 

Čl. IV 

Kúpna cena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu zmluvy, a to vo výške 3.704 

eur bez DPH (slovom tritisícsedemstoštyri eur bez DPH), 4.444,80 eur s DPH. 

Kúpna cena je dohodnutá v ôsmich splátkach( vrátane DPH)  nasledovne:  

1. splátka vo výške 1.203,80 eur je splatná 14 dní po vystavení faktúry, 

2. splátka vo výške 463 eur je splatná  dňa 15.06.2019, 

3. splátka vo výške 463 eur je splatná  dňa 15.07.2019,  

4. splátka vo výške 463 eur je splatná  dňa 15.08.2019,  

5. splátka vo výške 463 eur je splatná  dňa 15.09.2019,  

6. splátka vo výške 463 eur je splatná  dňa 15.10.2019,  

7. splátka vo výške 463 eur je splatná  dňa 15.11.2019,  

8. splátka vo výške 463 eur je splatná  dňa 15.12.2019. 

 

2. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v splátkach, a to na 

základe jednotlivých faktúr vystavených predávajúcim podľa dohodnutého 

splátkového kalendára.  

 

 

 

Čl. V 

Stav veci 

 

Predávajúci pred podpisom tejto kúpnej zmluvy oboznámil kupujúceho so všetkými 

nedostatkami vozidla, ktoré sú mu známe, a ktoré sú úmerné prevádzke a počtu 

najazdených kilometrov. Kupujúci si vozidlo ku dňu podpisu tejto zmluvy prehliadol, 

vyskúšal a oboznámil sa s jeho vlastnosťami.  
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Čl. VI 

Výhrada vlastníckeho práva 

 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy úplným zaplatením 

kúpnej ceny. 

2.  Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho 

nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetu zmluvy. 

 

 

 

Čl. VII 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase 

uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva 

uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal 

mať podľa zmluvy. 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť za predmet kúpnej zmluvy kúpnu cenu a tento prevziať 

v súlade so zmluvou. 

3. Kupujúci je povinný predmet kúpy  prevziať u predávajúceho do troch dní od 

podpisu tejto zmluvy. 

4. Kupujúci je oprávnený postúpiť práva a povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho. 

 

 

 

Čl. VIII 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je ku dňu podpisu zmluvy bez tiarch 

a iných právnych záväzkov a tento bude bez tiarch a iných právnych záväzkov ku 

dňu nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúceho k predmetu zmluvy. 

2. Predávajúci prehlasuje, že si nie je vedomý žiadnych vád a opráv predmetu 

zmluvy, neuvedených v tejto zmluve, na ktoré by bol povinný kupujúceho 

upozorniť. 

3. Kupujúci prehlasuje, že predmet zmluvy si pred podpisom tejto zmluvy prezrel, 

jeho stav dobre pozná, pretože sa s ním oboznámil osobne prehliadkou a pri 

kúpe vozidla si nevymieňuje žiadne ďalšie jeho vlastnosti. 

 

 

 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana 

obdrží jeden rovnopis. 

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť súčasne s nadobudnutím platnosti tejto zmluvy. 

3.  Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou strán v písomnej forme. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

prechádzajú aj na ich právnych nástupcov. 
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5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a tento odsúhlasili. 

Prehlasujú, že konali dobrovoľne a neboli pod nátlakom, čo potvrdzujú 

vlastnoručným podpisom. 

 

Nové Zámky dňa 30.4.2019 

 

 Kupujúci: Predávajúci: 

 

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

  

Ing. Ľudovít Lebó                                                     Ing. Lukáš Štefánik 

        riaditeľ                                                                     konateľ 


