KÚPNA ZMLUVA OJAZDENÝCH
MOTOROVÝCH VOZIDIEL - AUTOBUSOV
ktorá bola uzavretá podľa § 409 a nasledujúcich zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami:
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:
IBAN:
tel. kontakt:
e-mail:
IČO:
IČ DPH:
Obchodný register:

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť, skrátene : SAD
Trenčín, a.s.
Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
Predstavenstvo
JUDr. Vladimír Zachar, predseda predstavenstva
Ing. Eduard Vaník, podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Lackovič, člen predstavenstva
VÚB, a.s. pobočka Trenčín
SK 5502000000000035509202
0911 311 154
sekretariat@sadtn.sk
36 323 977
SK2020179403
Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10291/R

/ ďalej len „predávajúci“ /
a
Kupujúci:
Kupujúci:
I.
meno, priezvisko:
rodné číslo:
dátum narodenia:
trvalé bydlisko:
bankové spojenie:
IBAN:
tel.:
e-mail:
(ďalej len „kupujúci“)
(platí pre fyzickú osobu)
II.
obchodné meno:
so sídlom:
IČO:
zastúpená:
zapísaná:
bankové spojenie:
IBAN:
tel.:

v Obchodnom registri Okresného súdu ..........., Oddiel: ....., vložka č. ...

e-mail:
(ďalej len „kupujúci“)
(platí pre právnickú osobu)
III.
meno, priezvisko:
s miestom podnikania:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN:
zapísaný v : živnostenskom registri okresného úradu ............... , číslo oprávnenia ............
( alternatívne iný druh zápisu)
tel.:
e-mail:
(ďalej len „kupujúci“)
(platí pre fyzickú osobu – podnikateľa)
/ ďalej len „ kupujúci“ /
/ spolu ďalej len „zmluvné strany“ /

ktorí súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú oprávnení a k právnym úkonom spôsobilí a
uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k súboru ojazdených motorových vozidiel –
autobusov ( ďalej len „zmluva“ ) s nasledovným obsahom:
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje od predávajúceho súbor 18 kusov ojazdených
motorových vozidiel - autobusov nasledovne :

Evidenčné číslo

VIN

Značka a typ vozidla

Rok
výroby /
uvedenia

TN230CB

TMKC413606M011012

KAROSA C 954 E

2006

TN244CB

TMKC413606M011028

KAROSA C 954 E

2006

TN245CB

TMKC413606M011039

KAROSA C 954 E

2006

TN485CX

TMKC413606M011081

KAROSA C 954 E

2006

TN147CB

TMKC413606M011208

KAROSA C 954 E

2006

TN192CB

TMKC413606M011132

KAROSA C 954 E

2006

TN237CB

TMKC413606M011013

KAROSA C 954 E

2006

TN156CB

TMKC413606M011213

KAROSA C 954 E

2006

TN238CB

TMKC413606M011027

KAROSA C 954 E

2006

TN239CB

TMKC413606M011023

KAROSA C 954 E

2006

TN243CB

TMKC413606M011025

KAROSA C 954 E

2006

TN865CA

TMKC413605M010300

KAROSA C 954 E

2005

TN296BX

TMKC413605M010113

KAROSA C 954 E

2005

TN236CB

TMKC413606M011026

KAROSA C 954 E

2006

TN184CB

TMKC413606M011079

KAROSA C 954 E

2006

TN241CB

TMKC413606M011021

KAROSA C 954 E

2006

TN152CB

TMKC413606M011204

KAROSA C 954 E

2006

TN661BX

TMKC413605M010299

KAROSA C 954 E

2005

(ďalej len „predmet kúpy“ alebo „motorové vozidlá“).
2. Presná špecifikácia motorových vozidiel spolu s príslušenstvom, ktoré tvoria predmet kúpy, je popísaná
v znaleckom posudku č. 5/2020 znalca Ing. Vladimíra Šramku, s ktorým sa kupujúci vyslovene oboznámil ako so
súčasťou súťažných podmienok v obchodnej verejnej súťaži.

Článok II.
Vyhlásenia a úkony zmluvných strán
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Predávajúci podpisom na tejto zmluve prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom
ojazdených motorových vozidiel - autobusov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, ako aj so všetkými jemu
známymi skutočnosťami.
Kupujúci prehlasuje a podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že si ojazdené motorové vozidlá - autobusy
opísané v Článku I. tejto zmluvy so všetkými súčasťami a príslušenstvom prezrel, oboznámil sa s ich
technickým stavom, ako aj prípadnými vadami a v stave ako „vec stojí a leží“ ich od predávajúceho kupuje.
Kupujúci súčasne potvrdzuje, že mal možnosť pred uzavretím tejto zmluvy vykonať skúšobnú jazdu na
všetkých ojazdených motorových vozidlách - autobusoch a tieto ojazdené motorové vozidiel - autobusy
mal možnosť si osobne prehliadnuť.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov na účely plnenia tejto kúpnej zmluvy.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže na predaj súboru ojazdených
motorových vozidiel, tak ako ich predávajúci ako vyhlasovateľ súťaže vyhlásil.
Kupujúci vyhlasuje, že po dobu 5 ( päť ) rokov od uzavretia kúpnej zmluvy na kúpu predmetu obchodnej
verejnej súťaže nebude vykonávať dopravu zakúpenými vozidlami ako súčasť služby vo verejnom záujme
pre objednávateľov dopravy v rámci regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V prípade porušenia
tejto povinnosti je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 20 000€
slovom dvadsaťtisíc eur, ktorú je povinný kupujúci uhradiť na základe výzvy predávajúceho v lehote
a spôsobom v nej uvedenej.
Kupujúci ( pokiaľ je zahraničnou osobou) týmto osobitne výslovne prehlasuje, že obsahu zmluvy
v slovenskom jazyku plne porozumel, že sú mu jasné a zrozumiteľné práva a povinnosti vyplývajúce pre
zmluvné strany zo zmluvy, že nekoná v omyle a zmluva vyjadruje jeho vážnu a určitú vôľu byť ňou
viazaný.

Článok III.
Kúpna cena, doba a forma splatnosti kúpnej ceny

1. Kúpna cena za celý súbor motorových vozidiel – autobusov vrátane jeho súčastí a príslušenstva, tak ako je
opísané v Článku I. tejto zmluvy predstavuje sumu

................... €
(slovom: ............................................................................................................................ eur) bez DPH,
ktorá je určená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a je výsledkom najvyššej ponuky v obchodnej verejnej súťaži organizovanej predávajúcim.
Uvedenú kúpnu cenu nie je možné dodatočne meniť alebo upravovať. K cene bude pripočítaná DPH podľa
platných právnych predpisov.

2. Kupujúci vložil na účet predávajúceho zábezpeku vo výške 1000€ slovom jeden tisíc eur, ktorá tvorí súčasť
kúpnej ceny. Zvyšok kúpnej ceny sa zaväzuje do piatich pracovných dní od podpisu tejto zmluvy previesť na
účet predávajúceho. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny má sa za to, že obe strany od zmluvy odstúpili
a zmluva sa od počiatku zrušuje a zábezpeka prepadá v prospech predávajúceho podľa podmienok uvedených
v obchodnej verejnej súťaži.
Článok IV.
Odovzdanie a prevzatie motorového vozidla a nadobudnutie vlastníckeho práva k motorovému vozidlu
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k ojazdeným motorovým vozidlám - autobusom, ktoré sú predmetom
tejto zmluvy, úplným uhradením kúpnej ceny a odhlásením vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte PZ
SR. Preberací protokol tvorí prílohu k tejto zmluve.
Článok V.
Osobitné dojednania
1. Nebezpečenstvo škody na ojazdených motorových vozidlách - autobusoch prechádza na kupujúceho v čase,
keď prevezme ojazdené motorové vozidlá - autobusy od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, prechádza
nebezpečenstvo škody na ojazdených motorových vozidlách - autobusoch na kupujúceho, keď mu predávajúci
umožní s nimi nakladať.
2. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom motorových vozidiel riadne oboznámil ich obhliadkou, pozná ich
technický stav a motorové vozidlá kupuje „ako stoja a ležia“.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že po zaplatení kúpnej ceny a prevzatí vozidiel kupujúcim je od zmluvy
možné odstúpiť len v prípadoch predpokladaných zákonom, touto zmluvou alebo uvedených v súťažných
podmienkach obchodnej verejnej súťaže. Odstúpenie musí byť riadne doručené druhej zmluvnej strane a
vyžaduje písomnú formu, inak je neplatné.
4. Kupujúci je v prípade odstúpenia podľa bodu 3 tohto článku zmluvy povinný vrátiť vozidlá v stave, v akom
ich od predávajúceho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie spolu s prevzatým príslušenstvom
a súčasťami. Ak však došlo k poškodeniu alebo k zničeniu vozidla, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy
podľa bodu 3 tohto článku zmluvy len v prípade, že pred odstúpením uvedie vozidlo na vlastné náklady do
pôvodného stavu, v ktorom mu vozidlo bolo odovzdané s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. V opačnom
prípade je oprávnený odstúpiť od zmluvy s tým, že predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu oproti vráteniu
vozidla kupujúcim predávajúcemu uhradenú kúpnu cenu zníženú o náklady potrebné na uvedenie vozidla do
pôvodného stavu, v ktorom bolo vozidlo predávajúcemu kupujúcim odovzdané s prihliadnutím na obvyklé
opotrebovanie. Výšku týchto nákladov určuje predávajúci a v prípade, že kupujúci s takto učenou výškou
nákladov potrebných na uvedenie vozidla do pôvodného stavu nesúhlasí, bude hodnota týchto nákladov určená
autorizovaným servisom určeným predávajúcim na náklady kupujúceho.
5. Akékoľvek práva z vád zanikajú v prípade motorového vozidla, u ktorého po jeho prevzatí došlo
k neoprávnenému pozmeneniu, resp. k neoprávnenej manipulácii s číslom motora alebo podvozku, alebo
k akémukoľvek neoprávnenému zásahu do motora alebo iných súčastí motorového vozidla.
6. Miestom prevzatia a odovzdania predmetu kúpy je sídlo a prevádzky predávajúceho.
7. Termín odovzdania a prevzatia motorových vozidiel je medzi zmluvnými stranami dohodnutý do desiatich
pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny. Omeškanie kupujúceho s prevzatím motorových vozidiel sa považuje
za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo predávajúceho uplatniť si zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
100€ slovom sto eur za každý deň omeškania s prevzatím. Právo na náhradu škody predávajúceho týmto nie je
dotknuté. V prípade, ak bude omeškanie kupujúceho s prevzatím motorových vozidiel trvať viac ako 15 dní,
predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť a je oprávnený uspokojiť - započítať si zo zaplatenej celkovej kúpnej
ceny kupujúceho nároky na náhradu škody, majetkovú ujmu, majetkové sankcie, zmluvné pokuty a ostatné
nároky vrátane nákladov na prípadné opakované prihlásenie vozidiel voči kupujúcemu vyplývajúce z tejto
zmluvy alebo z platných právnych predpisov.
8. Predávajúci sa zaväzuje, že najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny podľa tejto
zmluvy vykoná všetky potrebné úkony v zmysle platných právnych predpisov súvisiace zo zmenou v evidencii
vozidiel príslušného orgánu. Kupujúci sa zaväzuje, že najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia
motorových vozidiel podľa tejto zmluvy vykoná všetky potrebné úkony v zmysle platných právnych predpisov
súvisiace so zmenou v evidencii vozidiel príslušného orgánu. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu
spôsobenú porušením tejto povinnosti.
9. Náklady spojené s prepisom motorových vozidiel znáša kupujúci.

10. Kupujúci sa zaväzuje ku dňu prevzatia motorových vozidiel uzavrieť na vlastný účet poistnú zmluvu
povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V prípade
porušenia tejto povinnosti je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu všetku škodu, ktorá mu vznikne
v dôsledku nepoistenia vozidla vrátane pokút uložených predávajúcemu v správnom konaní.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy z tejto zmluvy vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Všetky právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom a právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky. Na riešenie sporov z tejto zmluvy zmluvné strany stanovujú vecnú
a miestnu príslušnosť súdov Slovenskej republiky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu do splnenia záväzkov a podmienok v nej dojednaných.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vypracovaná v 4-och rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú ako výsledok obchodnej verejnej súťaže slobodne,
vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná
voľnosť v čase jej podpisu nie je ničím obmedzená. Obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s ňou
a vôle byť ňou viazané ju podpisujú.
V Trenčíne, dňa ................................

------------------------------------------------Predávajúci:

V ..................., dňa ......................

-----------------------------------------------Kupujúci:

Príloha:

Odovzdávajúci a preberací protokol

Predávajúci:

Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť, skrátene : SAD
Trenčín, a.s.
Sídlo:
Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
JUDr. Vladimír Zachar, predseda predstavenstva
Ing. Eduard Vaník, podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Lackovič, člen predstavenstva
Zodpovedný za odovzdanie: Jozef Opatovský, technický riaditeľ
/ďalej len „predávajúci“/

a
Kupujúci:
I.
meno, priezvisko:
rodné číslo:
dátum narodenia:
trvalé bydlisko:
bankové spojenie:
IBAN:
tel.:
e-mail:
(ďalej len „kupujúci“)
(platí pre fyzickú osobu)
II.
obchodné meno:
so sídlom:
IČO:
zastúpená:
zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu ..........., Oddiel: ....., vložka č. ...

bankové spojenie:
IBAN:
tel.:
e-mail:
(ďalej len „kupujúci“)
(platí pre právnickú osobu)
III.
meno, priezvisko:
s miestom podnikania:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN:
zapísaný v : živnostenskom registri okresného úradu ............... , číslo oprávnenia ............

( alternatívne iný druh zápisu)
tel.:
e-mail:
(ďalej len „kupujúci“)
(platí pre fyzickú osobu – podnikateľa)
Miesto odovzdania a prevzatia vozidla: sídlo a prevádzky Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín, akciovej
spoločnosti
Predmet odovzdania:

Evidenčné číslo

VIN

Značka a typ vozidla

Rok
výroby /
uvedenia

TN230CB

TMKC413606M011012

KAROSA C 954 E

2006

TN244CB

TMKC413606M011028

KAROSA C 954 E

2006

TN245CB

TMKC413606M011039

KAROSA C 954 E

2006

TN485CX

TMKC413606M011081

KAROSA C 954 E

2006

TN147CB

TMKC413606M011208

KAROSA C 954 E

2006

TN192CB

TMKC413606M011132

KAROSA C 954 E

2006

TN237CB

TMKC413606M011013

KAROSA C 954 E

2006

TN156CB

TMKC413606M011213

KAROSA C 954 E

2006

TN238CB

TMKC413606M011027

KAROSA C 954 E

2006

TN239CB

TMKC413606M011023

KAROSA C 954 E

2006

TN243CB

TMKC413606M011025

KAROSA C 954 E

2006

TN865CA

TMKC413605M010300

KAROSA C 954 E

2005

TN296BX

TMKC413605M010113

KAROSA C 954 E

2005

TN236CB

TMKC413606M011026

KAROSA C 954 E

2006

TN184CB

TMKC413606M011079

KAROSA C 954 E

2006

TN241CB

TMKC413606M011021

KAROSA C 954 E

2006

TN152CB

TMKC413606M011204

KAROSA C 954 E

2006

TN661BX

TMKC413605M010299

KAROSA C 954 E

2005

Ako zodpovedný zástupca predávajúceho týmto potvrdzujem, že som oboznámil kupujúceho s technickým
stavom súboru motorových vozidiel - autobusov uvedených v tomto protokole a súčasne som kupujúcemu
odovzdal 18 ks slovom osemnásť kusov motorových vozidiel - autobusov značka a typ autobusu uvedeného
v tomto protokole ako aj k nim prináležiacu dokumentáciu po odhlásení z evidencie motorových vozidiel.
V Trenčíne, dňa ...............
p. Jozef Opatovský, technický riaditeľ

................................./vlastnoručný podpis/

Ako kupujúci týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený predávajúcim s technickým stavom motorových
vozidiel- autobusov značka a typ autobusu uvedeného v tomto protokole a súčasne mi bolo odovzdaných 18 ks
slovom osemnásť kusov motorových vozidiel - autobusov značka a typ autobusu uvedeného v tomto protokole
ako aj k nim prináležiacu dokumentáciu po odhlásení z evidencie motorových vozidiel.
kupujúci:
V ................., dňa ...............

................................./vlastnoručný podpis/

