
Kúpna zmluva                            KÚPA   026/2018 
 

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

 
 

1. Predávajúci  

Obchodné meno: POINT a.s. Žilina 

Sídlo:  Vysokoškolákov 35, 01008 Žilina  

IČO:  31569706 

IČ DPH:   SK2020471200 

Bankové spojenie: SK82 1100 0000 0026 2715 0132, Tatra Banka a.s. 

V zastúpení: Ing. Martin Sakál 

 
   (ďalej len „predávajúci“) 
 

 
2. Kupujúci 

Obchodné meno: Mesto Bytča 

Sídlo:  Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča 

IČO:  00321192 

DIČ:                            2020626399 

IČ DPH:   neplatca 

Bankové spojenie: SK79 0200 0000 0015 9105 9358,  VÚB a.s.  

V zastúpení: Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta 

 
   (ďalej len „kupujúci“) 

 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve predať kupujúcemu 
motorové vozidlo s nasledovnou špecifikáciou: 

 
             Citroen Jumpy – úžitkové motorové vozidlo kategórie N1, nové, s určením na rozvoz stravy, 

technické parametre : 
 - výkon: 70 kW 
 - objem motora:  1560cm3 
 - palivo: nafta 
 - prevodovka manuálna 5 st. 
 - minimálna rýchlosť : 145 km/h 
 - farba : červená 
 - dĺžka :  4609cm 
 - výška :  1905cm 
 - rázvor kolies :  2925cm 
 - objem nákladového priestoru : 4,6m2 
 - tempomat a obmedzovač rýchlosti 
 - plnohodnotné rezervné koleso 
 - ESP + ABS + REF + AFU 



 - airbag vodiča a spolujazdca 
 - čalúnenie mix látka + koženka 
 - dvojmiestna lavica spolujazdca 
 - akustické čelné sklo 
 - variabilný posilňovač riadenia 
 - elektrické ovládanie predných okien 
 - diaľkové ovládanie centrálneho zamykania  
 - automatická klimatizácia 
 - zadný parkovací asistent 
 - elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá 
 - pevná prepážka so zvukovou a tepelnou izoláciou 
 - zásuvka 12v v nákladovom priestore 
 - plechové disky kolies čierne 16“ 
 - presklené zadné krídlové dvere + vyhrievané okná zadných dverí + stierač 
 - rádio RD6 + bluetooth + USB box 
 

                                                                                         (ďalej len „motorové vozidlo“). 
 
 
2. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu kľúče od motorového vozidla a všetky doklady, 

ktoré sú potrebné na užívanie motorového vozidla, a to najmä technický preukaz.  
3. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu dohodnutú v čl. II  

tejto zmluvy.  
 

Čl. II 

Kúpna cena 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu za predmet kúpy dohodnutú 

kúpnu cenu vo výške 19 441,20 EUR  (slovom devätnásťtisícštyristoštyridsaťjeden EUR 
dvadsať centov) vrátane DPH.   Kúpna cena bude zaplatená kupujúcim bezhotovostným 
prevodom do 7.dní na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry . 
 

Čl. III 

Technický stav motorového vozidla 
1. Technický stav motorového vozidla je zodpovedajúci veku, t.j. stavu nového vozidla. 
2. Predávajúci prehlasuje, že mu  nie sú známe žiadne skryté alebo právne vady na tomto 

motorovom vozidle, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu a predávajúci naň poskytuje 
záruku v dĺžke trvania 24 mesiacov. 

 

 
  Čl. IV 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 
1. Vlastnícke právo k motorovému vozidlu nadobúda kupujúci dňom zaplatenia kúpnej ceny.  
2. Nebezpečenstvo škody na motorovom vozidle prechádza na kupujúceho okamihom jeho 

prevzatia podľa čl. V tejto zmluvy.      
                                                           

Čl. V 
Miesto a čas plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že k odovzdaniu a prevzatiu  predmetu kúpy dôjde v mieste sídla 
kupujúceho. 



                                                       
                                                                 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho. 
3. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nebude 

dotknutá platnosť jej ostatných ustanovení. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú. Prílohy uvedené 
v tejto zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a zmluvná strana, ktorá ich predkladá 
zodpovedá za to, že zodpovedajú originálnym dokladom.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Žiline  dňa  19.3.2018 
 
 

Predávajúci:          Kupujúci:                                     
                    
               
                                                                                                                                                              
__________________________   ___________________________     
 
          .............................                             ........................... 
 
 
 
 
 



 
Príloha ku kúpnej zmluve: 
 
Podľa čl.VI, ods.4 prílohy tejto zmluvy sú: 
 
 

1.  Technický preukaz. 
2.  Certifikát comformity. 
3.  Plán údržby. 
4.  Návod na obsluhu. 


