Krĺpna zmluva

kLZ

č. 1002841

uzatlĺorcná" podľa l 409 a nasl. ztú<onač,.513/1g9l Zb. obchodný zákonník

medzi

obchodné meno:
Sídlo:

UniCľedit Leasing Slovakia'

rčo:

lč npn:

Regĺstľácĺa:
Bankové spojenie

:

IBAN:
Zastupenie:
(ďalej len,,predávajúci")

a.s.
Šancová 1lA,8I4 99 Ěratislava
35 730 978
sK2020251321
obchodný ľegister okĺesnéhosúdu Bľatislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 1555/B
UniCľedit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahĺaničnejbunky
sK691 1 1 100000000052841 1 0
PetraBarcziová
splnomocnený zźsblp;ca
Alena Maľtineková
splnomocnený zźstupca

-

-

obchodné meno/ Meno a pľiezvĺsko:Technické služby mesta Pľievidza s.ľ.o.'

Zastúpenie:
Sídlo/Trvalý pobyt:
lČolRoanéčíslo:
rč npľr:

.

................:.

Košovská

l,97l01

Prievidza

:'l57g183
'3I<2020467350
(ďalej len,,kupujúci..)

Pľeambula
Pľedávajrici a kupujúci uzatvtĺajú tuto Kúpnu zmluvu (ďalej len ,,Zmluvď,) ĺa zák1ade
ukončenia doby tľvaníalíziĺgového
vďahu, založeĺéhoLeasingovou zmluvou č. 1002841
(ďalej len
zmluva") uzatvoľenej medzí predávajúcim ako leasingovým
',Leasingová
prenajímateľom a kupujúcim ako leasingovým nájomcom. pľedmétom ktoľej bol fiňanlný
leasing (finančný pľenájom) pľedmetu kúpy.
Vzhľadom na skutočnosť, že kupujúci ako leasingový nájomca, si splnil všetky svoje
povinnosti voči pľedávajúcemu ako leasingovému pľenajímateľovivyplývâ1t
rpĺísiušnýčh
"" Leasingovej
ustanovení Leasingovej zmluvy,uzalláľajll zmluvné stľany v zmysle ustanovení
zmluvy tuto Zmluvu.

čHnok I
Predmet a účelzmluvy
1

2.

Pľedávajúci sa na ztildađetejto Zmluvy zaväzuje pľeviesť na kupujúceho vlastnícke právo
k predmetu kúpy špeciťtkovanom v čl.il tejto Zmluvy a kupujúci sa zavđzujezaplatiť mu za
to dohodnutú kúpnu cenu.
Učęlom tejto zmluvy je úpľavaprźx apovinností zmluvných stľĺínpri kúpe predmetu kúpy
tak, ako je tento definovaný v čl. II tejto Zmluvy.
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čHnok II
Pľedmet krńpy
1

Pľedmetom kúpy je:

NźzovlZnaěka:
Výľobnéčíslo/ěíslokaľoséľie

Traktorová kosačka ISEKI sZ330
PP100307

ilI

Kúpna cena
1

Kupujúcisazavazujezaplatít'predávajúcemu:
a) Kúpnu cenu vo výške
1,2 EUR s DPH
b) Paušalnu náhĺadu nákladov na spľacovanie 108 EUR s DPH

na zźlklađefaktrlr vystavených predávajúcim, pľičomsplatnosť kúpnej ceny a paušálnej
náhĺady nákladov bola uvedená vo fakturach.
2.

Vo faktuľe bola záľoveň uplatnená pľíslušnádaň z pľidanej hodnoty (DPH) podľa ustanovení
osobitného pľedpisu.

A

J

4.

Nezaplatenie kúpnej ceny apaušálnej náhľady nákladov na spľacovanie ľiadne avčas
kupujúcim sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy azaldadâpľávo predávajúceho
jednostľanne odstúpiť od tejto Zmluvy.
Ztwazok kupujúceho v zmysle bodu l tohto článku sa považuje za splnený ľiadne a včas
pľipísanímsumy kúpnej ceny a paušálnej nahľady nákladov na spracovuńĺe nu buokoţ účet
pľedávajúceho v lehote splatnosti stanovenej vo faktuľę.

čHnok IV

Nadobudnutíe vlastníckeho pľáva, odovzdanĺe a pľevzatĺepľedmetu kúpy
1

Kupujúci nadobudne

ýučnéviastnícke právo k pređmetukúpy riadnym a včasným
zaplatením kúpnej ceny apaušálnej náhľady nákladov na spracovaľliě v súlade s článkom III
tejto Zmluvy, nie však skôr, ako budú kumulatívne splnené nasledovné podmienĘ:
kupujúci ako leasingový nájomca si splní všetĘ povinnosti vo8i pľedávajúcemu ako
leasingovému prenajímateľovi vyplývajúce z pľíslušnýchustanovení Ĺeasingovej
zmluvy a
dôjde k ľiadnemu uplynutiu dohodnutej doby trvania leasingu v zmysle príslušných
ustanovení Leasingovej zmluvy.

1'

2'
2.

Kupujúci vyhlasuje, že vzhľadom na skutočnosť,že pľedmet kupy sa nachádzav jeho üžbe
a
tento na zálklade Leasingovej zmluvy užival,jeho stav poznâ a nadobrida ho v stave,
v akom
stojí a leží.

Ą

Nebezpečenstvo škody azniěęniapredmetu kúpy prechâdzanakupujúceho dňom ľiadneho
uplynutia dohodnutej doby tľvania leasingu v zmysle príslušnýôhustanovení Leasingovej
zmluvy.

J
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stľán

Pľedávajúci nezodpovedá zaúplnosť a spľávnosť pôvodnej technickej dokumentácie,
ako
aj dokladov, kÍoľésú potľebnénaprevźaie ariaäne užíianiepredmetu
kripy, nakolko tieto
sa na zttl<Lade Leasingovej zmluvy nachâdzaju ukupujúceho. ľ'.ďď*iĺ.í zároveřl
neposkyturje kupujúcemu žiadne znuky zavady preâmetu leäsingu.

V prípade, ak pľedmet kúpy podlieha evidencii podľa ustanovení zźlkonač:.8l2OO9
Z.z.
o premávke na pozemných komunikâciách,sa kupujúci zaväzujevykonať
zmenu v evidencii
na pľíslušnomDopravnom inšpektotźie PZ SR na zźi<7ade splnomo".renia pľedávajúceho

udeleného kupujúcemu, a to do 7 dní odo dňa nadobudnutia vlaśtníckehopráva
k predmetu
kúpy podľa tejto zmluvy.

Clánok

V

Záverečné ustanovenia

1

Táto zmluva nadobúda platnosť a účiĺurosť
dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stľanami.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy vyžadujűpísomnúformu, inak sú neplatné.
J

Táto zmluva sa spravuje pľávnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné stľany sa
v zmysle l 262 ods.1 obchodného ztlkonrika dohodli, že ich żararkory vzťah sa spľavuje
zákonom č,. 5I3l199I Zb. obchodný zákonník. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa
právne vzťaĘ spravujú príslušnými ustanoveniami obcho dného zakonníka.

4

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pľičomkaždý účastníkobdržíjeden
rovnopis zmluvy.

5

Zmluvné stľany pľehtrasujú, že si text tejto zmluvy prečítali,jeho obsahu poľozumeli, tento
vyjadruje ich skutoěnú, slobodnú avźtžnuvôľu prostu akýchkoľvek omylóv, pričom táto je
vy'jadrená uľčiteazroztxniÍel'ne, na znak čoho ju podpísali'

v

fuľ?

...., dňa .Íl.;..!ĺ..

i

ţl

UniCľedi Leasing Slovakia,

ĺ

I

a.s.
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