
 

                                                         Kúpna zmluva  
 

Predávajúci:  

Lukyho s.r.o. 
Orechová 431/29, 90023 Viničné 

IČO: 52471195 
DIČ: 2121070842 

IČ DPH: SK2121070842 
V zastúpení: Lukáš Horváth - konateľ spoločnosti  

   (ďalej len predávajúci) 
 

Kupujúci:  
Obec Hostie 

Hostie 1, 951 94 Hostie 
IČO: 00307980 

DIČ: 2021037876 
V zastúpení: Mgr. Peter Štepianský  – starosta obce 

       (ďalej len kupujúci) 
 

sa dohodli nasledovne:  

 

                                                                         Článok 1. Predmet zmluvy 

1.1Predávajúci sa zaväzuje predať za podmienok stanovených touto zmluvou  jazdené motorové vozidlo: 

Typ:                           nákladné vozidlo                                            
Značka:                     DAF CF65                            
VIN:                            XLRAE65GC0E925331                           
Rok výroby:              2012                                                           
Stav kilometrov:     281050 KM         ( stav kilometrov odčítaný podľa tachografu ) (ďalej len "Vozidlo"). 
 
                                                                               Článok 2. Kúpna cena 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za vozidlo je vo výške 39.000,00,- € bez DPH/46.800,00,-€ s DPH 

 

                                                                                Článok 3. Spôsob platby kúpnej ceny 

3.1Kupujúci zaplatí plnú sumu na základe faktúry, ktorú obdrží pri podpise zmluvy.  
3.2. Vlastnícke právo k Vozidlu prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. 
3.3. Kúpnu cenu uvedenú v bode 2.1 Zmluvy je povinný kupujúci zaplatiť v lehote splatnosti, tak ako je uvedené 
na faktúre prevodom na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy resp. v 
hotovostným vkladom na účet predávajúceho. 
 

                                                                               Článok 4. Podmienky dodania 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci pripraví vozidlo k prevzatiu kupujúcim najneskôr do 23.12.2022 
(podmienené zaplatením kúpnej ceny na účet predávajúceho). 
4.2. Podmienky pre prevzatie Vozidla zo strany kupujúceho sú: 
                      a) predávajúci  odovzdá kupujúcemu tieto veci a podklady: 
                                   1. technický preukaz Vozidla 



                                    2. osvedčenie o evidencii motorového vozidla ak bolo vydané 
4.3. Predávajúci vyhlasuje že nezatajil žiadne skryté vady a nedostatky vozidla a oboznámil kupujúceho so 
stavom vozidla. 
4.4. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že kupuje ojazdené vozidlo a že sa jedná o použitú vec. 
Zároveň prehlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom vozidla, ktorý zodpovedá údajom uvedeným vo 
všetkých dokladoch, ktoré sú k vozidlu zo strany predávajúceho odovzdané a súhlasí s tým, že v tomto stave mu 
bude predmetné vozidlá zo strany predávajúceho odovzdané a v tomto stave ho od predávajúceho kupuje za 
kúpnu cenu uvedenú v čl. 2 tejto Zmluvy. Predávajúci doporučuje kontrolu a výmenu prevádzkových kvapalín. 
 

                                                                                      Článok 5. Záruka 

5.1. Predávajúci neposkytuje na samotné vozidlo žiadnu záruku (kabína, motorová časť, podvozok). Predávajúci 
poskytuje záruku 2 roky na cisternu a prislúchajúce komponenty. 

 

                                                                                    Článok 6. Odstúpenie od zmluvy 

6.1Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ak:    
                                   1. predávajúci si nesplní záväzok voči kupujúcemu v zmysle objednávky     
                                   2. inak poruší podmienky tejto zmluvy 
6.2Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak:    
                                    1. kupujúci si nesplní záväzok voči predávajúcemu v zmysle objednávky    
                                    2. inak poruší podmienky tejto zmluvy 
 

                                                                                      Článok 7. Záverečné ustanovenia 

7.1 Predávajúci vyhlasuje, že je jediným a neobmedzeným vlastníkom Vozidla a že na Vozidle neviaznu žiadne 
ťarchy, nároky alebo práva tretích osôb.  
7.2  Predávajúci sa zaväzuje neposkytnúť alebo nezverejniť žiadne informácie, ktoré získal v súvislosti s 
rokovaním o tejto zmluve, tretím osobám, pričom sa tieto informácie považujú za dôverné a také majú byť i 
zachované. 
7.3  Táto kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
7.4 Práva a povinnosti neupravené touto kúpnou zmluvou alebo Všeobecnými obchodnými podmienkami 
kupujúceho sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. Predávajúci 
týmto potvrdzuje, že Všeobecné obchodné podmienky kupujúceho pozná a akceptuje ich. 
7.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvorili túto kúpnu zmluvu v nižšie uvedený deň slobodne a vážne, určito a 
zrozumiteľne, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 
7.6. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že si vozidlo riadne skontroloval, že sú mu známe všetky chyby a 
vady a že bezvýhradne súhlasí zo stavom vozidla. Skúšobná jazda bola vykonaná. 
 

 

Vo Viničnom dňa 20.12.2022 

 

 

....................................                                                                                 ........................................... 
 
Predávajúci:                                                                                                       Kupujúci: 
 Lukyho s.r.o.                                                                                                     Obec Hostie      
Lukáš Horváth- konateľ spoločnosti                                                             Mgr. Peter Štepianský  – starosta obce 

 



 


