
Číslo zmluvy kupujúceho: č. 40001250 

Obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 

KÚPNA Z M L U V A  
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov medzi 

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEK O, a. s. 
Teplárenská 3, 042 92 Košice 
36 211 541 

DIČ: 2020048580 IČ DPH: SK2020048580 
IBAN:  BIC {SWIFT):  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sa, vložka č. 1204/V 
v mene spoločnosti konajú Ing. Ladislav Kach, predseda predstavenstva a Ing. František Hazala, člen 
predstavenstva 
(ďalej len „predávajúci") 

a 

Vratko Bajus 
dátum narodenia:  
bydlisko: Ladožská 16, 040 12 Košice 
(ďalej len „kupujúci") 
(ďalej spolu len „zmluvné strany") 

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom motorových vozidla značky Volkswagen Caddy Kombi 2.0
SOi 5M, EČV: , VIN: , rok výroby: 2005, výrobné číslo
motora: : BOJ, KAT, farba: biela, stav ubehnutých km podľa tachometra: 417557 km (ďalej
len „vozidlo").

1.2 Predávajúci touto zmluvou prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k vozidlu a kupujúci
vozidlo nadobúda do svojho výlučného vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť kúpnu cenu podľa
článku 3. tejto zmluvy.

2. OS OB ITNÉ USTANOVENIA

2.1 Predávajúci vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že:

a) je výlučným vlastníkom vozidla bez obmedzenia iným zmluvným vzťahom alebo
dohodou s treťou osobou;

b) vozidlo nie je zaťažené žiadnymi právami tretích osôb;
c) mu nie sú známe žiadne právne ani faktické vady vozidla, na ktoré by mal kupujúceho

osobitne upozorniť;

2.2 Stav motorového vozidla zodpovedá jeho veku, počtu najazdených kilometrov a spôsobu 
jeho užívania. 

2.3 

2.4 

Kupujúci berie na vedomie, že vozidlo je používané a vyhlasuje, že sa oboznámil s technickým 
stavom vozidla a preberá ho v stave v akom stojí a leží. 

Predávajúci na vozidlo neposkytuje žiadnu záruku. Stav vozidla je zohľadnený v k11pfuej cern 
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2.5 Vozidlo predávajúci kupujúcemu odovzdá v lehote 7 dní odo dňa uhradenia kúpnej ceny 
podľa článku 3. tejto zmluvy. 

2.6 Spolu s vozidlom predávajúci kupujúcemu odovzdá aj druhú sadu kľúčov, technické preukazy 
a ostatnú dokumentáciu súvisiacu s vozidlom. 

2.7 Predávajúci poskytne kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosť pri prepise vozidla na 
dopravnom inšpektoráte. 

3. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 1185,- € 
slovom tisícstoosemdesiatpäť euro vrátane DPH. 

3.2 Kúpna cena podľa odseku 3.1 tohto článku zahŕňa všetky náklady predávajúceho spojené 
s predajom vozidla podľa tejto zmluvy. Takto dohodnutá cena je pevná a je nemenná. 

3.3 Kúpna cena podľa ods. 3.1 tohto článku zmluvy je splatná v lehote 7 dní od podpisu tejto 
zmluvy. 

3.4 Kúpnu cenu kupujúci uhradí vkladom alebo prevodom na účet predávajúceho vedený v 
 

3.5 Pre prípad omeškania kupujúceho s platením kúpnej ceny si zmluvné strany dohodli platenie 
úrokov z omeškania vo výške 0,02% zo sumy, s ktorou je kupujúci v omeškaní, za každý deň 
z omeškania. 

3.6 V prípade, že kupujúci potom, čo bude v omeškaní s platením kúpnej ceny, túto nezaplatí ani 
na písomnú výzvu predávajúceho, predávajúci bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky. Súdy Slovenskej republiky majú 
výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy. 

4.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

4.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

4.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 

4.5 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej 
záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody 
súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať 
zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

4.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

4.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účirrnosť d
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nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 



Číslo zmluvy kupujúceho: č. 40001250 

4.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie 
je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a 
vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

Za predávajúceho: 

V Košiciach dňa 

Ing. Ladislav Koch 
predseda predstave 

2 1 DEC. 2018 

Za kupujúceho: 

/' /) .f ) ,1 /JJ p 
V Košiciach dňa ,, " , · . ..:. · tŕ 7 í7 

Vratko Baju




