Kripna zmluva

kLZ

č. 1002840

uzatvorená podľa Ş409 a nasl. zźtkonač.513/1991 Zb. obchodný zakonník

medzi

UniCredit Leasing Slovakia,

obchodné meno:
Sídlo:

rčo:

lč opn:

R.egistľácia:

Bankové spojenie

:

IBAN:
Zastúpenie:
(ďalej len,,pľedávajúci")

a.s.
Šancová Il1-,8I4 99 Bratislava
35 730 978
sK202025132r
obchodný register okľesného súdu Bľatislava I
oddiel: Sa, vložka č.: l555/B
UniCľedit Bank Czech Republic and Slovakia, a's., pobočka
zahľaničnej banky
sK691 1 1 I 00000000052841 10
PetraBarcziová
splnomocnený zástupca
Alena Maľtineková
splnomocnený zástupca .

-

-

Obcllodné ľneno/ Meno a pľiezvisko:Technické služby mesta Pľievidza s.ľ.o.'

Zastúpenie:
Sídloĺľľvalýpobyt:

tčonnoanéčíslo:
rČ lľrĺ:

.

Košovská 1,97101 Prievidza
31579183
IK2O2O46735O
(ďalej len,,kupujúci")

Preambula
Pľedávajúci a kupujúci uzatvźtrajútúto Kúpnu zmluvu (ďalej len ,,Zmluva") na ztlk|ade
ukončenia doby trvania lízingovéhovďahu, založęnéhoLeasingovou zmluvou č. 1002840
(ďalej len ,,Leasingovâ zmluva") uzatvorenej mędzí pľedávajúcim ako leasingovým
prenajímatel'om a kupujúcim ako leasingovým nájomcom' pľedmetom ktoľej bol finančný
leasing (Íinančnýpľenájom) predmetu kúpy.
Vzhľadom na skutočnosť, že kupujúci ako lęasingový nájomca, si splnil všetky svoje
povirmosti voči predávajúcemu ako leasingovému prenajímateľovi vyplývajúce z pľíslušných
ustanovení Leasingovej zmluvy, uzatvttraju zmluvné strany v zmysle ustanovęní Leasingovej
zmluvy túto Zmluvu.

Clánok I
Pľedmet a účelzmluvy
1

2.

Fľedávajúci sa na zźtk|ade tejto Zmluvy zavinuje pľeviest' na kupujúceho vlastnícke pľávo
k pľedmetu kúpy špecifikovanom v čl.II tejto Zmluvy a kupujúci sa zavazuje zaplatiť mu za
to dohodnutú kúpnu cenu.

Učelom tejto zmluły je úprava prtĺv apovinností zmluvných stľán pri kúpe pľedmetu kúpy
tak, ako je tento definovaný v ěl. II tejto Zmluvy.
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čHnok II

Pľedmet kúpy
1

Pľedmetom kúpy je:
Nt.zovlZnačka:
Výľobnéčíslo/číslo
kaľosérie:

Tľaktoľová kosačka ISEKI sZ330
PPl 00334

ilI

Kúpna cena
1

Kupuj úci sa zav azuje zapIatiť pľedávaj úcemu
a) Kúpnu cenu vo
1,2 EUR s DPH
b) Paušálnu náhĺadu nákladov na spľacovanie 108 EUR s DPH

výške

:

na základe faktúľ vystavených pľedávajúcim, pľičomsplatnost' kúpnej ceny

a paušálnej

náhľady niákladov bola uvedená vo faktúrach.

Vo faktriľe bola zároveň uplatnená príslušnádaň z pľidanej hodnoty (DPH) podľa ustanovęní
osobitného pľedpisu.
3

Nezaplatenie kúpnej ceny a paušálnej náhĺady nákladov na spracovanie riadne a včas
kupujúcim sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy azakladá právo predávajúceho

jednostranne odstúpiť od tejto Zmhxy.

Zźxazok kupujúceho v zmysle bodu 1 tohto článku sa považuje za splnený ľiadne a včas

pľipísanímsumy kúpnej ceny a paušálnej náhĺady nákladov na Spľacovanie na bankový účet
pľedávajúceho v lehote splatnosti stanovenej vo faktúrę.

Clánok IV
Nadobudnutie vlastníckeho práva, odovzdanie a pţeYzatie pľedmetu kúpy

Kupujúci nadobudne výlučnévlastnícke pľávo k predmetu kúpy ľiadnym a včasným
zaplatením kúpnej ceny apaušálnej náhĺady nákladov na spracovanie v súlade s článkom III
tejto Zmluvy, nie však skôľ, ako budú kumulatívne splnené nasledovné podmienky:

1.

2.

kupujúci ako leasingový nájomca si splní všetky povirrnosti voěi pľedávajúcemu ako
leasingovému prenajímateľovi vyplývajúce z pľĺslušnýchustanovení Leasingovej
zmluvy a
dôjde k riadnemu uplynutiu dohodnutej doby trvania leasingu v zmysle príslušných
ustanovení Leasingovej zmluvy.

Kupujúci vyhlasuje, žę vzhľadom na skutočnosť,Že predmet kúpy sa naçhádza v jeho dľŽbe a
tento na zâklade Leasingovej zmluvy užival,jeho stav pozná a nadobúda ho v stave, v akom
stojí a leží'
Nebezpečenstvo škody aznič,ęniapredmetu kúpy pľechźĺőzanakupujriceho dňom ľiadneho
uplynutia dohodnutej doby trvania leasingu v zmysle príslušnýchustanovení Leasingovej

zmluvy.
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4

Pľedávajúci nezodpovedázaúplnost'a správnost'pôvodnej technickej dokumentácie, ako
aj dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie a riadne užívanie predmetu kúpy, nakoľko tieto
sa na ztil<laďę Leasingovej zmluvy nachéńzaju u kupujúceho. Pľedávajúci zźroveřl
neposkytuje kupujúcemu žiadne zaruky zavady pľedmetu leasingu'

5

V prípade, ak predmet kúpy podlieha evidencii podl'a ustanovení zźů<onač,.8l20O9Z.z.
o premávke na pozeÍnných komunikáciách' sa kupujúcizav'azuje vykonať Zmenu v evidencii
na príslušnomDopravnom inšpektoľáte PZ SR na zźtklade splnomocnenia pľedávajúceho
udeleného kupujúcemu, a to do 7 dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k pľedmetu
kúpy podľa tejto zmluvy.

ČHnok v

Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnost'dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stľanami'

2.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy vyŽadujú písomnúfoľmu, inak sú neplatné.

a

J

Táto zmluva sa spľawje právnym poriadkom Slovenskej ľepubliky. Zmluvĺéstľany sa
vzmysle ş 262 ods.1 obchodného ztlkonrlíka dohodli, že ich zźĺvazkovývzt'ah sa spravuje
zákonom č,. 5l3ll991 Zb. obchodný zakonník. Vo vęciach neupravených touto zmluvou sa

právne

v

zť ahy spravuj ú pľíslušnýmiustanoveniami

Táto zmluva

je

obchodného zakoĺlnlka.

vyhotovená v dvoch ľovnopisoch' pričom každý účastníkob&žíjeden

ľovnopis zmluvy.

Zmluvné strany pľehlasujú,že si text tejto zmluvy pľečítali,jeho obsahu porozumeli, tento
vyjadľuje ich skutočnú,slobodnu avâžnu vôľu pľostúakýchkoľvek omylov, pľičomtáto je
vyjadľená uľčitea zrozumiteľne, na znak čoho ju podpísali.
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Uni

ucl
Leasing Slovakia, a.s
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