Krĺpna zmluYa
kLZ č.4315800022
uzatvoręnźłpodľa $ 409 a nasl' zźlkona č). 5I3l199ĺ Zb. obchodný zĺĺkonník

medzi

ĺJniCredit Leasing Slovakia'

obchodné meno:
Sídlo:

ĺčo:
ĺČoľll:

Registľácia:
Bankové spojenie

:

IBAN:
Zastúpenie:

a.s.

Šancová 1/A, 814 99 Bľatislava
35 730 978
sK202025r321
obchodný registeľ okľesnóho súdu Bratislaval
oddiel: Sa, vložka č.: 1555/B
UniCrędit Bank Czech Republic anđSlovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky
sK691 1 1 100000000052841 10
splnomocnený zástupca
Petra Baĺcziová
Alena Maĺtineková splnomocnený zástupca

-

-

(ďalej len',predávajúci")
a

obchodné meno/ Meno a pľiezvisko:Technické služby mesta Pľievidza s.ľ.o.'

Zastúpenie:
Sídlo/Tľvalýpobyt:
lČoĺRoĺnóčíslo:
lČ npH:

.

Košovská 7,g7I01 Pľievidza
315]9183
SK2020467350
(ďalej len,,kupujúci")

Pľeambula
Pľedávajúci a kupujúci uzatvźrĄútúto Kúpnu zmluvu (ďalej len ,,Zmluvď') na ztlklađę
ukončenia doby trvania lízingovéhovzĺ'ahu, za\oženéhoLeasingovou zmluvou č.
zmluva") uzatvoľenej męđzipľedávajťrcim ako
43I580Oa22 (ďalej len
',Leasingová
leasingovým prenajírnatęľom a kupujúcim ako ieasingovým nájomcom, pređmetomktoľej
bolťrnančnýleasing (ťrnančnýprenájom) pľedmetu kúpy.
Vzhľadom na skutočnosť, že kupujúci ako leasingový nájomca, si splnil všetky svoje
povinnosti voči predávajúcemu ako leasingovému pľenajímateľovivyplývajúce z príslušných
üstanovení Leasingovej zmluvy, uzatvtirĄu zmluvné stľany v zmysle ustanovení Leasingovej
zmluvy túto Zmluvu.

článox I
Predmet a rĺčelzmluvy
1

2

Pľedávajúci sa na zźlk|ađetejto Zmluvy zavâzuje pľeviesť na kupujúceho viastnícke právo
k predmetu kúpy špeciÍikovanom v čl.il tejto Zmluvy a kupujúci sa zav'azuje zaplatiť mu za
to dohodnutú kúpnu cenu.
Účelom tejto zmluvy je úpľava ptźĺvapovinností zmluvných stľán pľi kúpe predmetu kúpy
tak, ako je tento definovaný v čl. il tejto Zmluvy

1
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ČHnok II
Pľedmet kúpy
Predmetom kúpy je:

NtľovlZnačka:
ISEKI SZ33O
kaľoséľie:
Výľobnéčíslo/číslo

Tľaktoľová kosačka s

nuloţm polomeľom

otáčania

PP100455PP10045s

ilI

Krĺpna cena
1

Kupujúci sa zav azĄe zap|atiť pľedávaj úcemu
1,2 EUR
a) Kúpnu cenu vo výške
'
:

DPH
b) Paušálnu náhľadu nákladov na Spracovanie 108 EUR s DPH
s

zźlklade faktúľ vystavených pľedávajúcim' pľičomsplatnosť kúpnej cęny a paušálnej
nahĺady nĺákladov bola uvedęná vo faktuľach.

na
2

Vo faktrľe bola záľoveň uplatnená pľíslušnáđaňzpľidanejhodnoty (DPH) podľa ustanovęní
osobitného predpisu.

J

Nezaplatenie kúpnej cęny a paušáln9j nďľady nákladov na Spĺacovanie ľiadne a včas
kupujúcim sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmiuvy azĺťrlladá pľávo pŕeđávajúceho

jednostľanne odstupiť od tejto ZmŢuvy.
4

Ztwazok kupujúceho v zmysle bodu 1 tohto článku sa povaŽuje za splnený ľiadne a včas
pľipísanímsumy kúpnej ceny a paušálnej náhľady nákladov na Spľacovanie na bankový účet
predávajúceho v lehote splatnosti stanovenej vo faktúre.

čtánok IV
Nadobudnutie vlastníckeho práx a, odovzdani
1

2

-l

ea

pţ evzatie pľedmetu ktipy

Kupujúci nadobuđneqýtučnévlastnícke pľávo k pľedmetu kúpy ľiadnym a včasným
zaplatenim kúpnej cęny apaušálnej náhrady nákladov na Spľacovanie v súlađes člankom III
tejto Zmluvy, nie však skôr, ako budú kumulatívne splnené nasledovné podmienky:
1. kupujúci ako leasingový nájomca si splní všetky povinnosti voči predávajúcemu ako
leasingovému prenajímateľovi vyplyvajúce z príslušnýchustaĺroveníLeasingovej
zmluvy a
2. dôjde k ĺiadnemu uplynutiu dohodnutej doby tľvania leasingu v zmysle príslušných
ustanovení Leasingovej zmluvy.

Kupujúci vyhlasuje, ževzhľađomna skutočnosť,že pľedmet kúpy sa nachźĺdzav jeho držbe a
tento na zźkIade Leasingovej zmlur,y uživd',jeho stav poznâ a nadobúda ho v stave, v akom
stojí a leží.
Nebezpečenstvo škody a zničenia predmeťu kúpy pľechtĺdzaĺakupujúcehodňom ľiadneho
uplynutia dohodnutej doby tľvania leasingu v zmysle pľíslušnýchustanovení Leasingovej
zmluvy.
2
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4.

Pľedávajúci nezodpovedázaúplnosť a sprá'ĺnost'pôvodnej technickej dokumentácie, ako
aj dokladov, ktoré sú potľebné na prevzatię a ľiadne użívaniepľeđmetukúpy, nakol'ko tieto

sa na

základe Leasingovej zmiuvy nachâdzĄű

u

kupujúceho. Pľedávajúci ztľoveřl

neposkytuje kupujúcemu Žiadne záruky zaľady predmetu leasingu.
5

V pľípade, ak predmet kúpy podlieha evidencii podl'a ustanovení zćtkonač:.812009 Z.z.
o premávke na pozeÍnných komunikáciách, sa kupujúci zavâzuje vykonať zmęnu v evidencii
na pľíslušnomDopravnom inšpektorźĺtePZ SR na zźů<Iađe
splnomocnenia predávajúceho
udeleného kupujúcemu, a to do 7 dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho pľáva k predmetu
kúpy podľa tejto zmluvy.

článokV

Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosťţa účinnosťíňom jej pođpisuobidvoma zmluvnými stľanami.

2

Zmeny a dodatky tejto zmluvy vyžaduju písomnú foľmu, inak sú neplatné:

3

4

Táto zmluva sa spravuje pľávnym poľiadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa
v zmysle 262 ods.l obchodného zákonníka dohodli, Žę ich ztxazkový vzťah sa spravuje
zákonom č).5131199I Zb. obchođnýztlkonník. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa
právne vď ahy sprawjú pĺíslušnýmiustaĺro'ĺeniami obchodného ztlkomika.

l

Tato zmluva

je

vyhotovená v dvoch ľorrnopisoch, pľičomkaždý účastníkobdrži jeden

ĺovnopis zmluvy.
5

V

Zmluvné stľany pľehlasujú,že si text tejto zmluvy pľečítali,jeho obsahu poľozumeli, tento
vyjadruje ich skutočnú, slobodnú avźlžnuvôľu pľostúakýchkoľvek omylov, pľičomtáto je
vyjađľenáuĺčiteazrozumiteľne, na znak čoho ju pođpísali.

łţ!ţ.ţłţĺ........,đňa'...,lľ,!.. :!.ţ!
' ' sllĺžbyľnesk
;Ţ;

01 Pľíevidza

''1, '
'ţ; S'
'.]Ĺ]',ĺ673ĺjCI

.............'-i.............ţ\.

Pľedávajúci ĺ

i

'

" "" " "

' !|"

L

^! 'ľ
KupuJüfr

\

UniCľedit Leasing S|ovakia, d.s'

:l:

:i

li
li

í
trĺ

!

ri.

!;
'I

3

z3

strán

