
Kúpno-predajná zmluva 
 

  

Predávajúci:   

Nemocnica  s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

Nemocničná 18, 077 01 Kráľovský Chlmec 

IČO: 45737967 

DIČ: 2023441673 

IČ DPH: SK2023441673  

č. účtu: SK87 7500 0000 0040 2949 6626 

zapísaná v reg. ObÚ v Košiciach pod.č. OVVS/6/2012 

zastúpená: Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA, riaditeľ 

   

(ďalej len „Predávajúci“) 

    

a 

 

Kupujúci:   

..................................... 

Bytom/sídlo: ................................... 

IČO/RČ: ........................................... 

DIČ: .................................................. 

IČ DPH: ........................................... 

č. účtu: .............................................. 

zapísaná:  ............................................. 

zastúpená konateľom: .................................... 

 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:  

 

Kategória vozidla:  úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá a ich modifikácie na  

podvozkoch uvedených vozidiel (kategória N) 

Továrenská značka, typ:  Volkswagen T5 2.5 TDI 

Farba:     sivobiela 

Výr. číslo ( VIN):  WV1ZZZ7HZ5H028699  

Rok výroby:   2004 

Stav tachometra:  264 917 km 

Číslo technického preukazu: PB 382691 

Evidenčné číslo vozidla:  TV 500 BF 

Platnosť TK:   neplatná 

Platnosť emisnej kontroly: neplatná  

Výbava:   sériová:neúplná 

 

(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“). 

 



Článok II. 

 

1)Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo a ten ho kupuje do 

svojho vlastníctva za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu........................€ s DPH (slovom......).  

 

2)Dohodnutá kúpna cena bude uhradená v hotovosti vkladom do pokladne Predávajúceho pri 

podpise tejto zmluvy. 

 

3) Ako doklad o zaplatení Kúpnej ceny bude slúžiť písomné potvrdenie o zaplatení Kúpnej ceny, 

vystavené Predávajúcim v deň prijatia Kúpnej ceny. Potvrdenie bude obsahovať Kúpnu cenu a 

dátum zaplatenia dohodnutej Kúpnej ceny. 

 

 

 

Článok III. 

 

1) Kupujúci berie na vedomie, že technický stav motorového vozidla zodpovedá dobe prevádzky 

a počtu najazdených kilometrov, vozidlo nemá platnú technickú ani emisnú kontrolu je dočasne 

vyradené z evidencie vozidiel a dlhodobo odstavené z prevádzky.   

 

2) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne oboznámil a 

kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

 

 

Článok IV. 

 

1) Dodacia lehota predmetu kúpy je ihneď po podpísaní tejto Zmluvy.  

 

2) Odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná v sídle Predávajúceho.  

3) Prevzatím predmetu kúpy kupujúci nadobudne k nemu vlastnícke právo. Týmto okamihom 

prešlo na neho i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy. 

 

 

Článok V. 

 

1) Predávajúci je povinný odovzdať Predmetné motorové vozidlo podľa podmienok určených 

v tejto Zmluve.  

 

2) Kupujúci je povinný vykonať prepis vlastníctva Predmetného motorového vozidla na dopravnom 

inšpektoráte do 10 dní od podpisu tejto zmluvy 

 

3) Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu po uzatvorení tejto zmluvy všetku potrebnú 

súčinnosť na to, aby mohlo dôjsť k prihláseniu vozidla v evidencii vozidiel Slovenskej republiky na 

kupujúceho ako nového vlastníka a držiteľa vozidla.  

 

4) Kupujúci si je vedomý, že Predmetom kúpy je špeciálne úžitkové vozidlo (sanitné vozidlo) 

a zaväzuje sa vykonať pred jeho uvedením do prevádzky na vlastné náklady všetky úkony súvisiace 

so zmenou účelu užívania, vrátane odstránenia samolepiaceho označenia sanitných vozidiel 

a povolenia k zmene účelu užívania. 

 



5) Kupujúci berie na vedomie, že vozidlo bolo dňa 24.8.2018 dočasne odhlásené z evidencie do dňa 

23.8.2019 a ďalšie konanie k predĺženiu termínu odhlásenia nebolo zrealizované, preto pri predĺžení 

lehoty odhlásenia vozidla je potrebná jeho ďalšia súčinnosť. 

 

6) Kupujúci berie na vedomie, že po nadobudnutí vlastníctva k vozidlu, ktoré je dočasne vyradené 

z evidencie, v prípade, že chce také vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke pred uplynutím 

lehoty skončenia dočasného vyradenia vozidla, je povinný písomne požiadať orgán Policajného 

zboru o opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel. 

 

7) Kupujúci berie na vedomie, že znáša všetky náklady súvisiace so zmenou vlastníka vozidla, 

s predĺžením lehoty vyradenia z evidencie vozidiel, so zmenou účelu užívania a s jeho opätovným 

zaradením do evidencie vozidiel. 

 

  

Článok VI. 

 

1) Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. Skutočnosti 

o technickom stave predmetu kúpy.  

 

2) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva. 

 

3) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Podmienkou 

nadobudnutia účinnosti zmluvy je jej predchádzajúce zverejnenie, a to v rozsahu a spôsobom 

určeným platnými právnymi predpismi.  

 

4) Túto Zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov 

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

5) Pokiaľ v tejto Zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

 

 

6) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia 

s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 

uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 

V Kráľovskom Chlmci, dňa .............. 

 

 

 

............................................................  ................................................................. 

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec                         

Mgr. Ing. Klára Hencelová, MHA, riaditeľ              

        

Predávajúci           Kupujúci 

 

 

 

 



Prílohy: 

1. Doklad o zaplatení kúpnej ceny 

2. Potvrdenie o odobratí tabuliek s evidenčným číslom a osvedčenia o evidencii vozidla zo dňa 

24.8.2018 


