
Kúpno-predajná zmluva 
 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  

medzi zmluvnými stranami: 

  

 

 

Predávajúci:   

názov spoločnosti 

adresa 

IČO: číslo 

DIČ: číslo 

IČ DPH: číslo  

č. účtu: číslo bankového účtu 

zapísaná v OR Okresného súdu mesto, oddiel Sro, vložka číslo číslo 

zastúpená konateľom: meno a priezvisko    

 

(ďalej len „Predávajúci“) 

    

a 

 

Kupujúci:   

názov spoločnosti 

adresa 

IČO: číslo 

DIČ: číslo 

IČ DPH: číslo 

č. účtu: číslo bankového účtu 

zapísaná v OR Okresného súdu mesto, oddiel Sro, vložka číslo číslo 

zastúpená konateľom: meno a priezvisko 

 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:  

 

Druh vozidla:   druh vozidla (osobné, nákladné...) 

Továrenská značka, typ:  značka (Ford Mondeo) 

Farba:     farba 

Výr. číslo karosérie ( VIN): VIN číslo 

Rok výroby:   rok 

Stav tachometra:  stav tachometra v km 

Číslo technického preukazu: číslo  

Evidenčné číslo vozidla:  EČV 

Výbava:   navigácia, tempomat... 

 

(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“). 



Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne 

dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu 

cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.  

 

Článok III. 

Kúpna cena 

 

1) Kúpna cena vozidla vrátane DPH je cena,- Eur (slovom cena Eur). 

 

2)  Predávajúci vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje kúpnu cenu a vystavenú faktúru doručí 

Kupujúcemu.  

 

3) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 

uvedenej v bode 1) tohto článku Zmluvy: 

 

- bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, 

a to najneskôr v deň splatnosti faktúry.  

 

4) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III. 

Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto 

Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva ruší od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si 

navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa 

doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.   

 

Článok IV. 

Stav Predmetného motorového vozidla 

 

1) Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo: 

  

- bolo používané,  

- bolo riadne udržiavané,  

- ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených počet km kilometrov,  

- je v dobrom stave,  

- nemá žiadne vady (vypísať prípadné poškodenia).  

 

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

obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto 

Zmluvy. 

 

Článok V. 

Dodacia lehota a dodacie podmienky 

 

 

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

protokolu. 

 

2) Odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná v sídle Kupujúceho v deň podpísania tejto Zmluvy. 



Článok VI. 

Záručné podmienky 

 

1) Záruka na predmet kúpy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

2) Kupujúci nie je oprávnený uplatniť nároky z vád tovaru, ktoré sú zjavné, a ktoré tovar má v 

momente prevzatia, a na ktoré predávajúci upozornil kupujúceho pri prevzatí tovaru. Za zjavné 

vady sa pritom považujú vždy vady mechanického charakteru. Kupujúci berie na vedomie, že 

kupuje ojazdené vozidlo, ktoré bolo používané v bežnej prevádzke, a že Predávajúci nezodpovedá 

za žiadne vady vozidla, ktoré sú dôsledkom jeho opotrebenia. 

 

3) Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z vád tovaru, ktoré by mohli byť pri starostlivom 

prezretí Predmetného motorového vozidla zistené, je vylúčené. 

 

4) Predávajúci nezodpovedá najmä za vady Predmetného motorového vozidla, ktoré bolo  

- mechanicky alebo inak poškodené, 

- používané na iný účel, než na aký bolo určené, 

- vystavené pôsobeniu prostredia, pre použitie v ktorom nie je určené,  

- používané v rozpore s predpísaným návodom na použitie, 

- opravované neautorizovanou osobou alebo ak takáto osoba doň vykonala zásah, 

- závady, ktoré sú dôsledkom opotrebenia ojazdeného vozidla, tak ako bolo toto predmetom kúpy. 

 

5) Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebovanie Predmetného motorového vozidla a prípadné 

vady, ktoré vznikli v jeho dôsledku.  

 

Článok VII. 

Povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho 

 

1) Predávajúci je povinný vyzvať Kupujúceho k prevzatiu predmetu tejto Zmluvy. 

 

2) Predávajúci je povinný odovzdať Predmetné motorové vozidlo v čase a mieste určenom v tejto 

Zmluve. 

 

3) Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie 

a užívanie (podľa bodu 1 Protokolu o prevzatí vozidla). 

 

4) Kupujúci je povinný zaplatiť za Predmetné motorové vozidlo cenu v zmysle Článku III. tejto 

Zmluvy a prevziať dodaný predmet v zmysle Článku V. tejto Zmluvy.  

 

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

inšpektoráte do 10 dní od podpisu tejto zmluvy.  

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

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 účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

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 a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike.  

 

V miesto, dňa dátum 

 

 

 

 

 

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

  meno a priezvisko, konateľ     meno a priezvisko, konateľ 

Predávajúci           Kupujúci 

 

 

 

 


