
Kúpno-predajná zmluva 
 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  
medzi zmluvnými stranami: 

  
 
 
Predávajúci:   
AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY 
A. Jiráska 2945/2, 984 01 Lučenec 
IČO: 31641377 
DIČ: 2020465920 
IČ DPH: SK2020465920  
č. účtu:  
zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3176/S 
zastúpená konateľom: Ing. Diana Bystrianská    
 
(ďalej len „Predávajúci“) 
    
a 
 
Kupujúci:   
Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. 
Zvolenská cesta 1677/83, 984 01 Lučenec 
IČO: 52 700 569 
DIČ: 2121125479 
IČ DPH: - 
č. účtu:  
zapísaná v registri neziskových organizácií pod č. OVVS/NO-16/2019 
zastúpená štatutárnym zástupcom: Mgr. Michaela Mudroňová 
 
(ďalej len „Kupujúci“) 
 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenie 
 
Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:  
 
Druh vozidla:   Osobné motorové vozidlo 
Továrenská značka, typ:  Škoda Fabia 
Farba:     biela 
Rok výroby:   2022 
Stav tachometra:  0 km 
Výbava:    

• Kategória motorového vozidla: M 
• Počet miest na sedenie: min. 5 osôb 
• Typ motora: zážihový 
• Výkon motora: 70kW 
• Typ prevodovky: mechanická (manuálna) 



• Objem batožinového priestoru: min. 360l, so sklopenými sedadlami min. 1000l 
• Palivo: benzín 
• Pohon predných kolies 
• Typ karosérie: 5 dverová 
• Autorádio s digitálnym príjmom (DAB) 
• Klimatizácia 
• Airbag vodiča a spolujazdca 
• Výstraha pred kolíziou a/alebo podpora aktívneho brzdenia 
• Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 
• Elektrický ovládané predné okná 
• Palubný počítač 
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
• Rezervné koleso na disku (neplnohodnotné, dojazdové) 
• Kompletná sada (4ks) zimných a letných pneumatík 
• Predné hmlové svetlomety 
• Predĺžená záruka na 3 roky alebo 100 000 km 

 
 
(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“). 
 
 
 

Článok II. 
Predmet Zmluvy 

 
Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne 
dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu 
cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.  
 

Článok III. 
Kúpna cena 

 
1) Zmluvné strany dohodli cenu za predmet zmluvy vo výške: 
Cena bez DPH: 12 883,00 eur 
DPH 20%:  2 567,00 eur 
Cena s DPH:  15 400,00 eur 
 
Kupujúci nie je platiteľom DPH. 
 
2)  Predávajúci vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje kúpnu cenu a vystavenú faktúru doručí 
Kupujúcemu.  
 
3) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 
uvedenej v bode 1) tohto článku Zmluvy: 
 
- bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, 
a to najneskôr v deň splatnosti faktúry. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od jej doručenia. 
 



4) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III. 
Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto 
Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva ruší 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.   
 

Článok IV. 
Stav Predmetného motorového vozidla 

 
1) Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo nebolo používané. 
  
2) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho 
obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto 
Zmluvy. 
 

Článok V. 
Dodacia lehota a dodacie podmienky 

 
 
1) Dodacia lehota predmetu kúpy je 4 mesiace od podpisu tejto zmluvy. 
 
2) Odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná v sídle Predávajúceho. 
 
3) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia a podpísaním 
preberacieho protokolu alebo dodacieho listu. 
 
4) Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné 
pokuty: 
- Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je kupujúci oprávnený žiadať pokutu 
vo výške 0,50% z hodnoty predmetu zmluvy na každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej 
pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody. 
- Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z omeškania 
vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

 
Článok VI. 

Záručné podmienky 
 
1) Záruka na predmet kúpy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
2) Predávajúci poskytuje záruku na predmet tejto zmluvy na minimálne 3 roky alebo 100 000 km. 
 

Článok VII. 
Povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho 

 
1) Predávajúci je povinný vyzvať Kupujúceho k prevzatiu predmetu tejto Zmluvy. 
 
2) Predávajúci je povinný odovzdať Predmetné motorové vozidlo v čase a mieste určenom v tejto 
Zmluve. 
 



3) Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie 
a užívanie (podľa bodu 1 Protokolu o prevzatí vozidla). 
 
4) Kupujúci je povinný zaplatiť za Predmetné motorové vozidlo cenu v zmysle Článku III. tejto 
Zmluvy a prevziať dodaný predmet v zmysle Článku V. tejto Zmluvy.  
 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti 
o technickom stave predmetu kúpy.  
 
2) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva. 
 
3) Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
4) Túto Zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  
 
5) Pokiaľ v tejto Zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike.  
 
V Lučenci, dňa 21.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................              ................................................................. 

Ing. Diana Bystrianská, konateľ Mgr.MichaelaMudroňová,     
štatutárny zástupca 

Predávajúci           Kupujúci 
 
 
 
 




