
KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená pod�a ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany : 

1) Predávajúci : REOS CONSULT, spol. s r.o., Na Riviére 7/A,  841 04 Bratislava                              
I�O : 313 49 161,  I�O : 2020343798,  I� DPH : SK2020343798   
zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka �. 4950 
bankové spojenie: SLSP Bratislava, �. ú�tu: 114 54 155/0900 
zastúpená : Ing. Juraj Osuský CSc., konate� spolo�nosti   
(�alej len predávajúci) 

2) Kupujúci :     meno a priezvisko, adresa / názov firmy, sídlo    
rodné �íslo/I�O,   
�íslo OP/zapísaný   
(�alej len kupujúci) 

Predávajúci a kupujúci uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (�alej len zmluva)  
 

�lánok I.  - Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa automobilu. Predávajúci predáva kupujúcemu automobil, podrobne 

špecifikovaný v �lánku II., bod 1 tejto zmluvy. Kupujúci tento automobil od predávajúceho kupuje 
a zaväzuje sa za� zaplati� kúpnu cenu pod�a �lánku III., bod 1 tejto zmluvy.   

 
�lánok II.  – Predávaný automobil  

1. Predávaný automobil:                                                                                                                            
Továrenská zna�ka : Škoda  
Typ : Fabia 1,2         
Užívacie zaradenie : osobný                                                                                                                                     
VIN �íslo : 00000999998888877777                                                                                                                                      
Po�et km na tachometri : 34.562  
Dátum prvej evidencie : 23.07.2007                                                                                                                                             
�íslo technického preukazu :  AB 0009998                                                                                                                                     
Eviden�né �íslo : BA 763 ST 

  (�alej len automobil) 
2. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa podrobne zoznámil s kupovaným automobilom a  

absolvoval s ním skúšobnú jazdu za prítomnosti predávajúceho. Tento stav mu je známy a v tomto stave 
príjme automobil do svojho majetku.    

3. Automobil má nasledovné vady : drobné poškodenia karosérie, .............., ........................................... 
Kupujúci sa s týmito vadami zoznámil. Predávajúci prehlasuje, že mu nie sú známe iné vady a poškodenia 
vozidla, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorni�. Kupujúci kupuje automobil tak ako stojí a leží 
v �ase podpisu tejto zmluvy.  

 
�l. III.  – Kúpna cena a jej splatnos�  

1. Kúpna cena je 4.500,00 EUR (slovom štyri tisíc pä�sto euro), t.j. 135.567,- Sk pri konverznom kurze 1 
EUR = 30,1260 Sk.   

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu predávajúcemu sú�asne s podpisom tejto zmluvy a to hotovostným 
vkladom na ú�et predávajúceho �. 114 54 155/0900 v SLSP.  

3. Poplatok za odhlásenie automobilu na Dopravnom inšpektoráte polície (�alej len DI) uhradí predávajúci. 
Poplatok za prihlásenie vozidla uhradí kupujúci.     

4. Kúpnu cenu ur�ili zmluvné strany vzájomnou dohodou s oh�adom na stav a vek automobilu.    
                                                                      

�L. IV.  – Ostatné dojednania 
1.   Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k automobilu zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím automobilu. 

O prevzatí podpíšu zmluvné strany Odovzdávací a preberací protokol. Okamihom prevzatia vozidla 
prechádza na kupujúceho všetko poistné riziko za vozidlo. Od tohto okamihu je kupujúci zodpovedný aj za 
všetky prípadné škody, ktoré by s automobilom spôsobil tretej osobe.    



2.   Ak by kupujúci neuhradil riadne a na�as kúpnu cenu, zmluvné strany dojednávajú, že v takom prípade má 
právo predávajúci jednostranne od tejto zmluvy odstúpi�.   

3.   Predávajúci garantuje, že automobil nepochádza z krádeže, ani inej trestnej �innosti.  
4.   Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že nemá vedomos� o tom, že by tretia osoba mala akéko�vek 

právo k predávanému automobilu, ani neexistuje žiadna iná skuto�nos�, ktorá by obmedzovala vlastnícke 
právo predávajúceho  k automobilu a jeho právo s automobilom disponova�. Automobil nie je ani 
predmetom záložného práva.       

5.   Predávajúci sa zaväzuje, že do 2 pracovných dní od úhrady celej kúpnej ceny odhlási vozidlo na DI polície. 
Kupujúci sa zaväzuje, že do 3 pracovných dní od prijatia podkladov od predávajúceho o odhlásení vozidla 
tento automobil prihlási na DI na svoje meno, inak v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné vzniknuté 
škody.  Ak by kupujúci nedodržal v tomto bode dojednaný termín prihlásenia automobilu na DI, má 
predávajúci právo ú�tova� kupujúcemu zmluvnú pokutu 1,00 EUR (slovom jedno euro) za každý de� 
meškania prihlásenia vozidla. Kupujúci sa zaväzuje, že najneskôr nasledujúci pracovný de� od prihlásenia 
automobilu na DI zašle doporu�enou poštou predávajúcemu kópiu technického preukazu.        

6.    Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že s týmito 
údajmi bude disponova� len v súlade so Zákonom �. 428/02 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

7.   Zmluvné strany dojednávajú, že vo veciach neupravených touto zmluvou sa ich záväzkový vz�ah bude 
riadi� ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak by niektoré dojednanie zmluvy stratilo platnos�, nie je 
tým dotknutá platnos� ostatných dojednaní v zmluve.        

6.   Predávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok neza�alo konkurzné konanie, ani exekúcia a ani takéto konania 
nehrozia.     

  
�L. V.  – Závere�né dojednania 

1. Zmluva nadobúda platnos� okamihom podpisu oboma zmluvnými stranami a ú�innos� nadobúda prevzatím 
automobilu kupujúcim.   

2. Zmena zmluvy je možná len v písomnej forme, pri�om každý dodatok musí by� o�íslovaný.   
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pri�om každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.  
4. Zmluvné strany podpisom zmluvy potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne pre�ítali a jej obsahu 

porozumeli, vyjadruje ich skuto�nú a slobodnú vô�u, nie je uzatvorená za nápadne nevýhodných 
podmienok, ani v tiesni a na znak súhlasu ju vlastnoru�ne podpisujú.  

 
V Bratislave d�a 10.11.2009  
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________              _______________________________ 

Predávajúci :  REOS CONSULT, spol. s r.o.          Kupujúci :  
                     Ing. Osuský Juraj CSc.                                                                                                                     
  
 
 
 
 


