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KÚPNA ZMLUV A

uzatvorená v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka
medzi medzi zmluvnými stranami:

Predávajúci: Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
so sídlom Celulózka 3494, 011 61 Žilma
IČO: 36 381 306, DIČ: 2020097596
IČ DPH: SK2020097596
zapísaný v obchodnom registn Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro,
vložka Č. 53581/L
bankové spojenie: Nordea Bank Abp, Finland
IBAN: FI29 16603001 176331
SWlFT . NDEAFIHH
konajúci: Ing. Ľubomír Kotulač, prokunsta

Ing. Vladimír Kohút, prokurista
(ďalej aj len "Predávajúci")

a

Kupujúci : Mesto Bytča
so sídlom Námestie SR 1/1,01401 Bytča
IČO' OO 321 192, DIČ : 2020626399
bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Bytča
IBAN' SK12 0200 0000 0000 23525432
štatutárny orgán. Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta
(ďalej aj len "Kupujúci")

sa dohodli v zmysle ustanovenia § 588 a nasl Občianskeho zákonníka na
uzatvorení tejto kúpnej zmluvy (ďalej len ako "Zmluva") .

l.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledujúceho špeciálneho motorového vozidla
(ďalej aj len ako "Predmet zmluvy") :

Druh vozidla:
Továrenská značka, typ.
Farba'
Číslo motora:
VIN:
Rok výroby:
Číslo technického preukazu:
Evidenčné číslo vozidla:

špeciálne
LIAZ, CAS 25 L-lO 1
červená
MŠ 637
J2FA0258
1998
SB 746028
ZA732AE



II.
Prevod vlastníckeho práva

Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmet zmluvy za dohodnutú
kúpnu cenu vyplývajúcu z článku III. tejto zmluvy.

2 Kupujúci Predmet zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu vyplývajúcu z článku III tejto
zmluvy kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetu zmluvy
prechádza na Kupujúceho momentom faktického prevzatia Predmetu zmluvy
Kupujúcim. Uvedeným okamihom prechádza na Kupujúceho tiež nebezpečenstvo
škody na Predmete zmluvy alebo jeho súčasti (§ 590 OZ).

III.
Kúpna cena

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmet zmluvy kúpnu cenu
vo výške 1.500,00 eur (slovomjedentisícpäťsto eur) vrátane DPH.

2 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu celú kúpnu cenu
podľa bodu l. tohto článku na základe faktúry vystavenej Predávajúcim Faktúra
vystavená Predávajúcim musí byť vystavená v súlade s príslušnými ustanovemami
zákona Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona Č.
222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Prílohou
faktúry musí preberací protokol podpísaný oprávnenýrm osobami oboch zmluvných
strán Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry bude 14 dní odo dňa
doručema bezchybnej faktúry Kupujúcemu Peňažný záväzok platený
prostredníctvom peňažného ústavu je splnený okamihom odpísania príslušnej sumy z
účtu Kupujúceho.

3 Ak faktúra vystavená Predávajúcnn nebude mať náležitosti podľa bodu 2 tohto
článku, KUpujÚCI bez zbytočného odkladu faktúru vráti Predávajúcemu.

IV.
Stav Predmetu zmluvy

1. Predávajúci vyhlasuje, že oboznámil Kupujúceho so stavom Predmetu zmluvy,
počtom najazdených kilometrov, všetkými závadami, ktoré predmetné motorové
vozidlo má v okamihu uzatvorenia tejto zmluvy. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že
nezatajil Kupujúcemu žiadne vady, či iné skutočnosti, na ktoré je povinný
Kupujúceho upozorniť a ktoré by mohli mať vplyv na možnosť užívania tohto
VOZIdla Kupujúcim na účely, na ktoré je toto VOZIdlo určené.

2. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetu zmluvy oboznámil
obhliadkou a vykonaním skúšobnej jazdy. Kupujúci vyhlasuje, že berie na vedomie,
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že Predmet zmluvy je ojazdené motorové VOZidlo, V stave, ktorý je podrobne
popísaný v preberacom protokole, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.

3. Predávajúci vyhlasuje, že na Predmete zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva,
iné právne povinnosti a nemá ani žiadne právne vady, ktoré by Kupujúceho
obmedzovali v disponovaní S Predmetom zmluvy alebo v jeho užívaní.

V. 
Odovzdanie Predmetu zmluvy

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu Predmet zmluvy po úplnom zaplatení kúpnej
ceny a podpise tejto zmluvy na základe preberacieho protokolu, ktorého obsahom bude
stav vozidla pn prevzatí Kupujúcim, ako aj zoznam dokladov odovzdaných Predávajúcim
Kupujúcemu. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú
zmluvnú stranu.

VI.
Osobitné ustanovenia

l. Kupujúci sa zaväzuje vykonať bez zbytočného odkladu odhlásenie Predmetu
zmluvy z evidencie vozidiel vedenej OR PZ ODI Žilina. Za týmto účelom
Predávajúci Kupujúcemu poskytne všetku potrebnú súčinnosť, najmä mu poskytne
potrebné plnomocenstvo a ďalšie potrebné doklady.

2. Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po odhlásení Predmetu zmluvy z
evidencie vozidiel vedenej OR PZ ODI Žilina zaslať Predávajúcemu fotokópiu
Osvedčenia o evidencii - Časť II (Technický preukaz) Č. SB746028 s vyznačením
odhlásenia Predmetu zmluvy z evidencie vozidiel vedenej OR PZ ODI Žilina,
potvrdeným OR PZ ODI Žilina, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

3 Kupujúci sa zaväzuje ku dňu odhlásenia Predmetu zmluvy z evidencie vozidiel
vedenej OR PZ ODI Žilina uzavrieť na vlastný účet poistnú zmluvu povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
VOZidla podľa osobitného zákona, mak zodpovedá Predávajúcemu za škodu
spôsobenú porušením tejto povinnosti.

4. Kupujúci týmto splnomocňuje pána Petra Svetloššáka, nar. 12.12.1987 veliteľa
DHZ Bytča, na prevzatie Predmetu zmluvy a podpísanie preberacieho protokolu za
Kupujúceho.

VII.
Záverečné ustanovenia

l. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú
ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo iných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
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2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť dohodnuté písomne a
schválené oboma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú integrálnou súčasťou
tejto zmluvy

3. Obe zmluvné strany SI túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných a obsahovo zhodných
vyhotoveniach, po jednom pre Predávajúceho Kupujúceho

5 Predávajúci berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou
podľa § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni Jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho.

V Žilme dňa ,'-" " I V Bytči dňa :f- ~ (; S. 1_(;~.A\. 

·················r~ . 
Ing;.(:~lomír Kotulač

,,/ prokurista
Predávajúci

/
1/ // .

f/ Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

Kupujúci

·lI

Ing. Vladimír Kohút
prokurista
Predávajúci
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Protokol o odovzdaní a prevzatí Predmetu zmluvy

Predávajúci: Metsa Tissue Slovakia s.r.o., so sídlom Celulózka 3494, 011 61 Žilina, IČO:
36 381 306, zastúpený Ing. Katarína Rolková na základe splnomocnenia zo
dňa 24.3.2021

Kupujúci : Mesto Bytča, so sídlom Námestie SR 1/1, O 14 O 1 Bytča, IČO: OO 321 192,
zastúpený Petrom Svetloššákom, veliteľom DHZ Bytča, na základe
splnomocnenia zo dňa 24.3.2021

N 'kl d Vl V K' . luvv medzi Pd' .,. K .,. dV.9-~ O ~ 102>( a za a ec. . upnej zm uvy me Zl re avajuctm a upujucim zo na .
Predávajúci odovzdáva Kupujúcemu Predmet zmluvy, teda motorové vozidlo:

Druh vozidla:
Továrenská značka, typ:
Farba:
Číslo motora:
VIN:
Rok výroby.
Číslo technického preukazu:
Evidenčné číslo vozidla:

špeciálne
LIAZ, CAS 25 L-lO 1
červená
MŠ 637
J2FA0258
1998
SB746028
ZA732AE

Predávajúci a Kupujúci súhlasne vyhlasujú, že uvedené identifikačné znaky vozidla boli
overené vizuálnou kontrolou a zistené označenia súhlasia s vyššie uvedenými

Predávajúci a Kupujúci súhlasne vyhlasujú, že vozidlo je v deň odovzdania a prevzatia
funkčné a je schopné okamžitej jazdy. Počet najazdených kilometrov podľa počítadia je
18 980 km. Obhliadkou boli zistené nasledujúce závady:

• poškodené sedačky
• 5x poškodená roleta
• tečie čerpadlo a príslušenstvo čerpadla
• ťažšie riadenie
• korózia vozidla a podvozku
• zjazdené pneumatiky
• ťažšie radenie rýchlostí
• netesnosť oleja
• hrdzavá nádrž na vodu

Súčasne s vozidlom Predávajúci odovzdáva Kupujúcemu:

• fotokópiu osvedčenia o evidencii časť II (technický preukaz) č. SB746028,
• servisnú knižku,
• kľúč od spínacej skrinky 1 ks
• kropiaca lišta
• vozidlová RDST



Predávajúci odovzdáva Predmet zmluvy popísaný vyššie spolu s dokladmi uvedenými
vyššie Kupujúcemu, čo potvrdzuje podpisom na tomto protokole .

• , • , ' • v '1t:.,o~ '2Q.i. l' vv' Kupujúci Predmet zmluvy podl a Kúpnej zmluvy zo dna ' I(l pod a vysste
uvedeného, ako stojí a leží, ako aj doklady vyššie uvedené, bez výhrad preberá, čo potvrdzuje
podpisom na tomto protokole.

V Žiline dňa: 25.3.2021

Oo •••••••••••••• - •••• o.

Ing. Katarína Rolková
Technik PO, BOZP

za Predávajúceho
~, i 1 Me!1l3 TIssue Slovakiauo.

• , '"' Celulózka 3494
',j 011 51 Žilina, Slovakia .38-

, •• •• IČO 36381306
, xsa IČ DPH SK2020097596

Peter Svetloššák
veliteľ DHZ Bytča

za Kupujúceho


