Kúpna zmluva

kLZ

č,.1002822

uzatvorenâ podľa $ 409 anasl. zźlkonač).513l1gg1Zb. obchodný zakonník

medzi

UniCľedit Leasing Slovakia' a.s.

Obchodné meno:
Sídlo:

lčo:
Ič oľu:

Registľácia:
Bankové spojenie

:

IBAN:
Zastupenie:
(ďalej len,,pľedávajúciţ')

Šancová llA,8I4 99 Bratislava
35 730 978
sI<2020251321
obchodný register okľesného súdu Bľatislava I
oddiel: Sa, vložka č.: 1555/B
UniCredit Bank CzeçhRepublic and Slovakia' a.s.' pobočka
zahĺaničnejbanky
sK691 1 1 100000000052841 10
PetraBarcziová _ splnomocnený zâstupca
Alena Martineková
splnomocneĺý zâstupca

-

obchodné meno/ Meno a pľĺezvisko:TechnÍckéslužby mesta Pľievidza s.ľ.o.'
Zastupenie:

SídlolTľvalý pobyt:

lčonoanéčíslo:

lč uptl:

Košovská I'977 01 Pľievidza
31s79183
sI<2020467350
(ďalej len,,kupujúci")

Preambula
Predávajúci a kupujúci uzatvźĺľajútúto Kúpnu zmluvu (ďalej len ,,Zmblva") na zźlklađe
ukončenia doby trvania lízingovéhovzt'ahu, za\oženéhoLeasingovou zmluvou č,. 1OO2822
(ďalej len ,,Leasingová zmluvď) uzatvorenej medzi pľedávajúcim ako leasingovým
pľenajímateľoma kupujúcim ako leasingovým nájomcom, pľedmetom ktoľej bol fiňanEný

leasĺng (ťrnančnýpľenájom) pľedmetu kúpy.
Vzhľadom na skutočnosť, že kupujúci ako leasingový nájomca,
splnil všetky svoje
povinnosti voči predávajúcemu ako leasingovému prenajímateľovi vypl;iváií"" rpľísĺušnýóh
ustanovení Leasingovej zmluvy, uzatvárajtĺzmluvné stľany v zmysle ustanovení Leasingovej
zmluvy tuto Zmluvu.

si

čHnok I
Pľedmet a účelzmluvy
Predávajúci sa na zéil<7ade tejto Zmluvy zaväzuje pľeviesť na kupujúceho vlastnícke právo
k pľedmetu kúpy špecifikovanom v čl.II tejto Zmluvy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť mLL za
to dohodnutú kúpnu cenu.
Uěelom tejto zmluvy je úprava prźx apovinností zmluvných strán pľi kupe pľedmetu kripy
tak, ako je tento deÍinovaný v čl. il tejto Zmluvy,

l z3

strân

čHnok II
Pľedmet kúpy
I

Predmetom kúpy je:

TRAKTOROVA KOSACKA ISEKI SZ33O

NtnovlZnačka:

Výľobnéčíslo/číslo
kaľoséľie:PP100301

ilI

Kúpna cena
1

Kupujúci sa zav ázuje zapIatiť predávaj úcemu
a) Kúpnu cenu vo vyške
1,2 EUR s DPH
b) Paušálnu náhľadu nákladov na spracovanie 108 EUR s DPH
:

na zëlk|ade faktúr vystavgných predávajúcim, pľičomsplatnosť kúpnej ceny a paušálnej
ĺthrady nákladov bola uvedená vo faktúrach.

2

Vo faktúľebola zaroveň uplatnená pľíslušnádaň z pľidanej hodnoty (DPH) podľa ustanovení
osobitného predpisu.

J

Nezaplatenie kúpnej ceny a paušálnej nahrady nákladov na spľacovanie riadne a včas
kupujúcim sa považuje za podstatné poľušenie tejto Zmllxy azakladtĺ pľávo pĺedávajúceho
jednostranne odsĘiť od tejto Zmluvy.

4.

Zźwäzokkupujúceho v zmysle bodu 1 tohto článku sa považuje za splnený ľiadne a včas
pripísaním sumy kúpnej ceny a paušálnej náhĺađynákladov na spracovanie na bankový ričet
predávajúceho v lehote splatnosti stanovenej vo faktúľe.

článok IV

Nadobudnutie vlastníckeho pľáva, odovzdanĺe a pľevzatie pľedmetu kúpy
1

Kupujúci nadobudne qýlučnévlastnícke pľávo

k predmetu kúpy ľiadnym a včasným
zaplatením kúpnej ceny a paušálnej náhľady nákladov na spľacova'i" v sűađes člĺánkomIII
tejto Zmluvy' nie však skôr, ako budú kumulatívne splnené nasledovné podmienky:
1. kupujúci ako leasingový nájomca si splní všetky povinnosti vo8i pľedávajúcemu ako
leasingovému pľenajímateľovivyplývajúce z pľíslušnýchustanovení Ĺeasingovej
zmluvy a
2. dôjde k ľiadnemu uplynutiu dohodnutej doby tľvania leasingu v zmysle prístušných
ustanovení Leasingovej zmluvy.

2

Kupujúci vyhlasuje, ževzhľadom na skutočnosť,že predmet kúpy sa naehâdzav jeho držbe a
tento na ztlklade Leasingovej zmluvy uživaI,jeho stav pozná a nadobúda ho v stave, v akom
stojí a leží.

J

Nebezpečenstvo škody a znič,enia pľedmetu kúpy pľech ádza ĺakupuj úceho dňom ľiadneho
uplynutia dohodnutej đobytrvania leasingu v zmysle pľíslušnýóh ustanovení Leasingovej
zmluvy.
2

z3 strâĺ

Pĺedávajúci nezodpovedâzariplnosť a správnosť pôvodnej technickej dokumentácie, ako
aj dokladov, ktoľésú potľebnénaptevzatie aľiałneužíianiepľedmetu ffipy, nakoľko tieto
sa na zźi<Iade Leasingovej zmluvy nachtĺdzajű ukupujúceho. Pľedávajťlci zároveřl
neposĘrtuje kupujúcemu žiadne záľllky zavady pľedmetu leasingu.
5

V pľípade, ak pľedmet kupy podlieha evidencii podľa ustanovęní ztlkonačl. 812009 Z.z.
o premávke na pozemných komunikźrcĺâch, sa kupujúci zavazl4evykonať zmęnu
v evidęncii
na prßlušnom Dopravnom inšpektoráte PZ SR na zźĺklaďe iplnomocnenia predávajúceho
udeleného kupujúcemu, a to do 7 dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho pĺeva k pľedňetu
kúpy podl'a tejto zmluvy.
V

Clánok V

Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stľanami.

2.

Zmeny a đodatkytejto zmluvy vyžađujupísomnú
formu, inak sú neplatné.

3.

sa spravuje pľávnym poľiadkom Slovenskej repubtiky. Zmluvné stľany sa
vzmysle l262 ods.l obchodného zźil<onníka dohodli, že ich zźlvazkový vďah sa spľavuje
zákonom č,. 51311991 Zb. obchodný zákonník. Vo vecíach neupľavených touto zmlůvou sa
Tá./ro zmll:.va

právne vzť ahy spľavuj ú pľíslušnýmiustanoveniami obchodného zákonníka.

4.
5.

Tź./Lo zmluva

je

ĺovnopis zmluvy.

vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, pričom každý účastníkobđrží
jeden

Zml,lľnéstrany prehlasujú, že si text tejto zmluvy pľečítali,jeho obsahu poľozumeli' tento
vyjadľuje ich skutočnú,slobodnú avtĺžĺuvôľu prostu akýchkoľvek omylov, pľičomtáto je
vy'jadrená uľčitea zrozurriteľne, na znak čoho ju podpísali.

v
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,l Prievici
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Pľedávaj
UniCredit

Kupuj ;;iľ

Slovakia, a.s.
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