
Kúpna zmluva

uzavretá medzi

Obec Halič, Mieru č. 66, 985 11 Halič
zastúpená starostom obce Mgr. Alexandrom Udvardym

a

VAMARK s.r.o, Sadova 85/2,984 01 Lučenec
IČO: 36637203

zastúpená konateľom: Ján Matuška



I.
Zmluvné strany

1.1 Obec Halič, Mieru 66, 985 11 Halič, zastúpená starostom Mgr. Alexandrom Udvardym

IČO: 00316091
DIČ: 2021237075
Bankové spojenie: Primabanka,a.s.
Č.Ú.: SK515600 0000006008744001

ďalej ako "predávajúci" 

a

1.2 VAMARK, S.r.o., ul. Sadová 85/2, 984 01 Lučenec, zastúpená konateľom: Ján Matuška

IČO: 36637203

ďalej ako" predávajúci"

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. z.
Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "Obchodný zákonnik") túto kúpnu zmluvu
(ďalej len "Zmluva")

II.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený
v bode 2.2 tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému
tovaru a záväzok kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu motorové vozidlo značky: autobus
diaľkový, Karosa, v množstve 1 kus s nasledovnou špecifikáciou:

- Karosa. D.2 verzia 735.20, objem motora 11940.0 cm3, farba biela, rok výroby
5.11.1986, výrobné číslo motora ML 636, výrobné číslo karosérie 16605.

2.3 Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

III.
Kúpna cena a jej splatnosť

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 1.000,- €, slovom Jedentisíc eur.
Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na splatení kúpnej ceny do 31.12.2020 do pokladne obce Halič.



IV.
Miesto a čas dodania

4.1 Kupujúci berie na vedomie, že v čase podpisu zmluvy je vozidlo dočasne vyradené
z evidencie vozidiel, má neplatnú technickú a emisnú kontrolu, preto nie je spôsobilé na jazdu
v cestnej premávke.

4.2 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že predávajúci zabezpečí vykonanie potrebných úkonov
pre zabezpečenie spôsobilosti vozidla na jazdu v cestnej premávke (najmä vykonanie STK
a EK, prihlásenie do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte a zabezpečenie palubnej
jednotky pre úhradu elektronického mýta).

4.2 Prepravné náklady spojené s predmetom zmluvy znáša kupujúci.

4.3 Kupujúci sa zaväzuje prevziať si predmet zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však
do 6 mesiacov od podpisu zmluvy.

4.4 Kupujúci splnomocňuje predávajúceho k všetkým úkonom nevyhnutným k
vykonaniu zmeny v evidencii motorového vozidla pred príslušným dopravným
inšpektorátom.

4.5 Náklady za odhlásenie vozidla do iného okresu znáša predávajúci, náklady za prihlásenie
vozidla do iného okresu znáša kupujúci.

V. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva

7.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny
podľa článku li. tejto zmluvy.

VI.
Záverečné ustanovenia

8.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma
zmluvnými stranami.

8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na
území Slovenskej republiky.

8.3 Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou



-
predovšetkým dohodou.

8.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto
zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

8.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.

8.6 Táto zmluva bola' vyhotovená v dvoch exemplároch s platnost'ou originálu, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola
vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne
a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych
orgánov.

Predávajúci
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