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Kúpna zmluva č. 078/2009

uzavretápodťa $ 409 a nasl.zákona č'5 t3lIgq]I Zb'obcho ďný zákonník'v zneni

neskorších predpisov'

1.lKupujúci

V zastúpení
IČo
Bankové spoj.
č.účtu
Štátna rozpočto
(ďalej len,,kupujúci")

1.2.Predávajúci :

Sídlo :

Štatutárny zástupca:
Bankové Spoj. :

I.

ZMLU\rNÉ STRANY

S lovenská inšpekc \a Ž\v otného prostredia

Karlovesk á 2,8 42 22 Bratislav a

RNDr.oto Hornák, generálny riaditeť

001s6906
Štátna pokladnica
7000077018/8180

vá organizácia zr\aďenáu'Žp sn

Auto Valušek S.r'o'

ú.s.n.r*avského t4, 84I 0 1 Bratislava

Ing. Rudolf Rurik, konateť \

Ludová banka

Č.účtu : 
i

rc ĎpH' SK2020344854

Tel. : 02169202311

Fax : 02169202312

ňii"^"vv obchodnom registri :okr'súd BA I'' yl'čl2447lB

(ďátej len,,predávajúci")

II.

PREDMET ZMLWY

z.|. Predávajúci sa zavánlje odpredď |'p:j:":mu osobné motorové vozidlo

a to 2ks Skoda Fabia II C;;;i cr1ssig 1,4 63kw. Kupujúc\ sa zavázuje

predmet ;1""y prevz\ať azap1at\ť zaň' predávajúcemu dohodnutú cenu

podlia č1. m tejto zmluvy'

2.2. Predávajúci sa zav'ánuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v rozsahu

uvedenom v článku II. Bode 1 a kuffi ci sa zavázuje zaplatiť kúpnu cenu

podťa erarrkr'Ň' t"jto zmluvy a prádmet zmluvy prevziať '
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m.

Predávajúci dodá .a kupujúci prevezme predmet zrriluvy podl'a č1.II. bodu
2.l. po úhrade faktúry. Predávajúci je povinný ,yrrui kupujúceho na
prevzatie vozidla.

3.2. Predávajúci odovzdá predmet zmluvy v sídle
povinný do 5 dní od doručenia výzvy na
vozidlo.

predávajúceho. Kupujúci je
prevzatie vozidla prevziať

3.3. Kupujúci spolu s vozidlomprevezme nasledovné doklady :

_ servisnú knižku
_ technický preukaz
_ návod na obsluhu vozidla v slovenskom jazyku
- návod na obsluhu rádia

IV.
rÚpNa CENA A PLAToBNÉ PoDMIENKY

4.1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podl'a zák.č.I8/l996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. MF sR č.8711 996 Z.z.,ako
akciová cena platná do 15.l2.20O8 (vrátane príslušných sadzieb DPH).

doda

Kúpna cena spolu ěiní 2t 526,-e slovom :

DvadsatJedentisíc pát'stodvadsaťšesť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

4.2. Kupujúci uhradí predmet zmluvy predávajúcemu na zák1adevystavenej
faktúry predávajúcim. Splatnosť faktúry je 14 dní.

ena za nle etu zmlu dťa čl.II. bod li
Cena Cenabez

DPHv€
DPHv % DPHv€ Cena s DPH v

€
2ks Skoda Fabia
II Combi Classic

1.4 63kW

18 089,08,-€ r9% 3 436,92,-€ 21 526'00,-€

a
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6.r.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

V.
POVINNO STI ZMLU\ri\IÝ CH SŤRÁN

Predávajúci je povinný :

a) oďovzdať predmJtml,''y v plnom rozsahu v dohodnutom termíne

v bezchYbnom stave,

b) pri odovzdávu"i p'"á.etu zmluvy predviesť funkčnosť dodaného

vozid1a a toto protokolárne oáoizďať poverenému zamestnancovi

kupujúceho v mieste dodávky'

u.
zÁnuČNÉ PoDMIENKY

Predávajúcizodpovedázavady,ktorémápredmetzmluvyvčasejeho
odovzdania kupuj úcemu'

Za vady,ktoré sá prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy nezodpovedá

predávajú.i ut.jy,'ur.'991' spósoberré porušením pokynov a povinností na

obsluhu aúďrŽbu, nedbanlivou obsluhou, nevhodnými preváďzkovými

p"áÁi."rami, kto; é nezapríčinil predávajúci' t

Záručnádoba zač,ínaplynúť odo dňa písomného odovzdania aprevzat\a

predmetu zmluvy kupujúcim'

Z{mčnádoba na predmet zmluvy :

- - 24 mesiacov blz obme ďzenia nqazdených km

3 rokY na lak
- - Lzrokóv na karosériu (prehrdzavenie)

ďo Živ otná záruka mob i l ity

2 rokyrru usétt y originálne diely a všetko dodané príslušenstvo

Predmetu zmluvY
2 roi<y na vecné a právne vady predmetu zmluvy'

Záručnáoprava bude uskutočnená po nahlásení vady predmetu zmluvy

v servisnorn pru.orrisku predávajúceho, ktoré sanachádza v síd1e

predávajúceho, alebo vo vybranóm autorizovanom stredisku Škoda'

Počas trvania záruěnejdoby, zánlkav sebe zahÍňa bezplatnú výmenu

vadných dielov abezplatnú prácu'
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VII.
Únorcy z oupŠrANIA

7 .l. Pri nesplnení dodania predmetu zmluvy v rozsahu článku III. v termíne
podl'a článku IV. tejto zmluvy m6že kupujúci požadovat'od
predávajúceho úrok z omeškania vo výške 0,O5yo z kúpnej ceny zakaždý
deň omeškania.

7.2. Pri nedodržaní splatnosti faktúry m6že predávajúci od kupujúceho
požadovať úrok z omeškania vo vyške 0,05yo z fakturovanej sumy Za
každý deň omeškania.

VIII.
OSOBITTÝE USTANOVENIA

8.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo ku predmetu zmluvy zaplatením
kúpnej ceny.

8.2. Nebezpečenstvo na veci tj. riziko spojené s predmetom zmluvy, (napr.
poškodenie, odcudzenie a pod.), prechádza na kupujúceho po jeho
protokolárnom prevzatí. 

\

IX.
zÁvBxBČNE UsTANoVENIE

9.t. Zmluvné strany móžu túto zmluvu zrušit' pred ukončením jej platnosti
písomnou dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou v prípade
nepodstatného, ale opakovaného porušenia, alebo podstatného porušenia
povinností druhou stranou.Za podstatné porušenie zmluvné strany
povaŽujú:
a) omeškanie kupujúceho s platením faktúr viac ako 30 dní od uplynutia

lehoty splatnosti,
b) omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy viac ako 30 dní

od uplynutia zmluvne dohodnutej lehoty plnenia.
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúcom po doručení písomnej výpovede.

9.2. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, pokiať nie sú upravené
touto zmluvou, sa radia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka.
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g.3. Túto zmluvu moŽno meniť, a1ebo dopÍňať len formou písomných

dodatkov podpísaných štatutárnym orgánom oboch.zmluvných strán'

g.4. Ak zanikne jedna zo zm\uvných strán, precháďzaji práva apovinnosti

ztejto zmluvy na jej právneho nástupcu'

g.5. Zmluvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch po dva pre každu zmluvnú

stranu.

g.6. Zm\uvanadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán'

g.7 . Neoddeliteťnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy je Príloha č' 1'

V Bratislave dňa' 20' //'lilÚ?

Zapreďávajúceho :

generálny riaditeť

AUTo vALUšpx.. s'r.o' i'

M.Sch. Tmavskéhu ja' i''i ' t ll al':'''

tČo:3t3l98zl' lČ D!'_| Jl'''.Ji. ' .jli'i\.

1'.|,;02169zÍ':12'3l |' |6'' ']i: n': ''' ' I

í-g.Rudolf Rurik

-5-


