
KÚPNA ZMLUVA 

Podl'a § 409 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

Čl. l. 

Zmluvné strany: 

Obchodné meno: A-Mobil s.r.o. 

Sídlo: Pribenícka cesta č. 945/6, 077 01 Král'ovský Chlmec 

IČO: 31670768 

DIČ: 2020505443 

IČ DPH: SK2020505443 

Zapísaná: Obch. register Okresného súdu Košice 1., Oddiel: Sro, Vložka č.: 2942N 

V mene ktorej koná: Ing. Imrich Lakatos -konateľ spoločnosti A-Mobil s.r.o. 

Bankové spojenie: 0900/Siovenská Sporitel'ňa 

Číslo účtu: 0105846387/0900 

(ďalej len ako .. Predávajúci") 

a 

Obchodné meno: 

S id lo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Zastúpená 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Obec Vojany 

Vojany č. 72, 076 72 Vojany 

00332127 
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štefan Czinke -starosta obce Vojany 

.. Y.!J.J? ... ľ.~.J;.~~ ... Fa pi: ša ny 

J024 622/0200 

(ďalej len ako "Kupujúci") 

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni 
neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako "Zmluva"): 



Článok II 

Predmet Zmluvy 

Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu motorové vozidlo v počte 1 ks v rozsahu: 
Značka: ŠKODA 
Model: Octavia Tour ll Liftback 
Farba: UNI 
v rozsahu požiadaviek na technické parametre a vybavenia podl'a ponuky v rámci zadávania zákazky 
- podľa zák. č. 25/2006 Zz. v zneni neskorších predpisov. 

'článok 111 
Kúpna cena 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo kúpnu cenu vo výške 
11 780 Eur s DPH. 
V kúpnej cene predmetu zmluvy je započítané: 

dodávka osobného automobilu podľa technických požiadaviek a dokumentácie vr. 
doplnkového vybavenia požadovaného kupujúcim 
dodanie na miesto určenia- plnenia 
zaškolenia obsluhy 
záručný servis. 

Predávajúci vystavi faktúru, ktorou vyúčtuje kúpnu cenu a vystavenú faktúru doručí Kupujúcemu. 
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej 
v tomto článku Ili Zmluvy: 

bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, 
a to v lehote splatnosti 7 dní na základe preberacieho protokolu o komplexnej dodávke 
predmetu zmluvy. 

V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku Ili Zmluvy 
nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 
Odstúpenlm sa Zmluva zrušuje 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. 

Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť len zmenu sadzby DPH 
a iných administratívnych opatrení štátu. 

Článok IV 
Dodacie podmienky, odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy dodá najneskôr do 2 týždňov od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. 
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci Kupujúcemu 
v mieste určenia predmetu zmluvy: Obecný úrad Vojany. 



Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami zmluvných strán v mieste určenia 
plnenia zmluvy. Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho písomne, faxom, telefonicky alebo 
emailom o pripravenosti predmetu zmluvy k prevzatiu najneskôr 5 pracovných dní vopred. Pri 
prevzati komplexnej dodávky predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán 
preberací- odovzdávací protokol, podpísaním ktorého sa považuje predmet zmluvy za prevzatý. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému motorovému vozidlu 
prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku 
Ili tejto Zmluvy. 

Článok V. 
Záruka a servisné podmienky 

Záručná lehota je v trvaní min. 24 mesiacov od dátumu dodania na miesto určenia, zaškolenia a 
uvedenia do prevádzky. Záruke podliehajú všetky originálne náhradné dielce a príslušenstvo. 

Záruka sa riadi záručnými podmienkami vydanými Škoda Auto. 

V prípade vozidla na opravu s predpokladanou dobou opravy viac ako 1 deň, predávajúci bezplatne 
poskytne užívateľovi náhradné vozidlo do 8 hodín. 

Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť plnohodnotný 24- hodinový výjazdový servis. 

Pred predajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách. 

Autorizované servisné strediská: Autorizované servisy ŠKODA AUTO Slovensko 

Uvedenia výšky skutočných nákladov spojených s vykonávaním záručných prehriadok a kontrol 
vozidla pri odjazdení prvých 15 000 km, vrátane nákladov na výmenu prevádzkových náplní a 
opotrebovaných dielcov, v závislosti na servisných intervaloch predpísaných výrobcom vozidla 
uvedených v servisnej knižke vozidla -vozidlo je nastavené na premenlivý servisný interval tzn. 
servisný interval závisí od intenzity prevádzky a od miestnych podmienok, a to ovplyvňuje aj konečnú 
cenu za prehliadku. 

Článok Vl. 
Zmluvné pokuty 

V prípade nedodania komplexnej dodávky predmetu zmluvy v dohodnutej dodacej lehote, vzniká 
kupujúcemu právo účtoval' predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške O, 05 % z ceny komplexnej 
dodávky predmetu zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. 

Článok VIl. 
Porušenie, zánik, vypovedanie zmlúv 

Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre predávajúceho splnenie zmluvných 
povinností stalo nemožným. Pri podstatnom porušeni povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy 
môže oprávnená strana okamžite písomne od zmluvy odstúpiť. 

Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa budú považovať porušenia akejkoľvek povinnosti 
vyplývajúcej z uzavretej zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená 
v prípade zásahu vyššej moci. 



[_ 
Článok VIli 

Záverečné ustanovenia 

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch obsahovo zhodných rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre 
každú zo zmluvných strán. 

Tuto zmluvu je možné meniť len na základe písomne uzavretých dodatkov k nej zmluvnými stranami. 

Práva a povinnosti, ktoré nie su výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu 
s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich 
slobodnej a vážnej vôle. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť nasledujúci deň po 
dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 
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