
~~vné strany: 

- Obchodný názov 
Adresa spoločnosti 
IČO 
D1Č / IČ DPH 
Číslo účtu: 

KÚPNA ZMLUVA 

EUROMOBILEX, spol. s r.o. 
Račianska 111/A, 831 02 Bratislava 
00603848 
2020325318 / SK 2020325318 

Zapísaný v OR OS BAi. odd.: Sro, vl.č . : 328/B 
v mene spoločnosti koná: Dušan Kocúr, konateľ 

{ďalej len ako „Predávajúci"} 

a 

Obchodný názov 
Adresa spoločnosti 
IČO 
DIČ/ IČ DPH 
Číslo účtu: 
Zapísaný v 
Za spoločnosť koná 

MH Teplárenský holding, a.s 
Turbínová 3, 831 04 Bratislava 
36211541 
2020048580 I SK2020048580 

OR OS BAi , odd.: SA, vl.č . : 7386/B 
Ing. Lenka Smreková, FCCA, finančný riaditeľ 
Ing. Lukáš Búzek, senior manažér majetku a logistiky 

(ďalej len ako „Kupujúci") 

0 6 0{,()00 Jf (ľf 

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu 
(ďalej len ako „Zmluva"): 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

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 vlastnlctva. 

Článok II 
Predmet Zmluvy 

Predmetom zmluvy je kúpa motorového vozidla s príslušenstvom: 

Továrenská značka, typ 
Výrobné číslo karosérie 
Dátum prvej registrácie 
Evidenčné číslo vozidla 
Tachometer 

Ooel lnsiania GS.1.ST 122 lnnovation AT 

(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo"). 

Článok III 
Kúpna cena 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 
15.583,35,- € bez DPH (slovom: pät'nást'tisícpäťstoosemdesiattri 35/100) 



Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry, ktorú mu 
vystaví do troch dní odo dňa dodania predmetu s lehotou splatnosti/f... dní, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia faktúry. 

Dohodnutú výšku kúpnej ceny uhradí Kupujúci Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na bankový účet 
Predávajúceho, ktorý mu Predávajúci oznámi, pričom kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním dotknutej sumy na 
bankový účet Predávajúceho. 

Ku kúpnej cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov v sadzbe platnej ku dňu vzniku daňovej povinnosti. 

Faktúra vystavená predávajúcim musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov interné číslo kupujúceho (ďalej len „číslo objednávky") oznámené Predávajúcemu 
Kupujúcim po uzatvorení tejto zmluvy. 

V prípade námietok kupujúceho voči správnosti vystavenej faktúry je Kupujúci oprávnený: 
a) má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného predmetu, množstva alebo ceny a/alebo neobsahuje číslo 

objednávky kupujúceho a/alebo 

b) faktúru, ktorá nespÍňa formálne náležitosti podľa ustanovení§ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, 

do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu vrátiť predávajúcemu spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom 
predávajúci je povinný buď chybnú faktúru opraviť a doručiť kupujúcemu takto riadne opravenú faktúru alebo vyhotoviť nový 
účtovný doklad - faktúru, ktorá dopÍňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj 
poradové číslo pôvodnej faktúry. 

V prípade oprávnených námietok Kupujúceho podľa tohto odseku lehota splatnosti neplynie a lehota splatnosti faktúry 
začne plynúť až od doručenia riadne opravenej faktúry, resp. riadnej faktúry, Kupujúcemu 

Na základe dohody zmluvných strán vystaví predávajúci faktúru v elektronickej podobe vo formáte ,..pdf' a zašle na e
mailovú adresu kupujúceho: faktury.mhth@mhth.sk z e-mailovej adresy Predávajúceho. 

Kupujúci je oprávnený zadržať časť ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty vyúčtovanej faktúrou v prípade, 
ak u Predávajúceho nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo 

Slovenskej republiky zverejní Predávajúceho v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň 
z pridanej hodnoty vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do času, keď Predávajúci 
hodnoverným spôsobom preukáže Kupujúcemu, že u neho tieto dôvody pominuli. 

Predávajúci prehlasuje, že číslo(a) účtu(ov) uvádzané v záhlaví tejto zmluvy sú používané na podnikanie podľa ustanovení 
§ 6 v zmysle zákona č.222/2004 z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak Kupujúci zistí 
nedodržanie tohto ustanovenia môže DPH uvedenú na faktúre, ktorú je z dodania tovaru alebo služby povinný platiť 
Predávajúci, zaplatiť priamo na číslo účtu správcu dane vedeného pre Predávajúceho, ak v čase vzniku daňovej povinnosti 
vedel alebo na základe dostatočných dôvodov mal alebo mohol vedieť, že DPH z tovaru alebo služby nebude Predávajúcim 
uhradená správcovi dane. 

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 zrušuje od svojho 
počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do 
desiatich (1 O) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu. 

Článok IV 
Stav Predmetného motorového vozidla 

Predávajúci vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo: 

bolo používané 



Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou 
jazdou a kupuje ho bez záruky v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

Predávajúci prehlasuje, že na Predmetnom motorovom vozidle neviaznu žiadne právne ani faktické vady, dlhy, záložné 
práva, vecné bremená, príp. akékoľvek iné práva tretích osôb vrátane práva nájmu, na ktoré by mal byť Kupujúci touto 
zmluvou upozornený, alebo ktoré by sa v budúcnosti mohli dotknúť vlastníckeho práva Kupujúceho. okrem tých na ktoré 
bol Kupujúci ústne upozornený. Podľa vedomostí Predávajúceho neprebieha žiadne súdne, alebo iné konanie, v dôsledku 
ktorého by k vzniku takýchto práv tretích osôb mohlo dôjsť. 

Predávajúci sa zaväzuje, že od momentu podpísania tejto zmluvy nevykoná a ani neumožní vykonanie akýchkoľvek 
právnych úkonov, ktorými by sa vo vzťahu k predmetu kúpy akokoľvek zmenilo právne postavenie Kupujúceho. alebo by 
jeho postavenie bolo nepriaznivo dotknuté alebo obmedzené . V prípade porušenia tejto povinnosti má Kupujúci právo od 
tejto zmluvy odstúpiť. 

Článok V 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vtastnickeho práva 

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo bude odovzdané až po úhrade kúpnej ceny na účet 
Predávajúceho. Vozidlo bude odovzdané na základe preberacieho protokolu medzi Predávajúcim (v zastúpení pôvodným 
vlastníkom vozidla ARVAL Slovakia s.r.o) a Kupujúcim. Prepis vozidla zabezpečuje Predávajúci do 1 O dni po úhrade kúpnej 
ceny Kupujúcim Predávajúcemu a po doručení potrebných dokumentov. K prepisu vozidla bude potrebný malý a veľký 
technický preukaz, písomné Splnomocnenie s osvedčeným podpisom u notára osoby na ktorú sa držba vozidla prevádza. 
Potvrdenie o uzatvorení novej PZP a potvrdenie o úhrade registračného poplatku podľa dátum prvej evidencie/výkon motora 
v kW. 

Kupujúci si prevezme po podpísaní Odovzdávacieho a preberacieho protokolu od predávajúceho kľúče v dvoch (2) 
vyhotoveniach spolu s príslušným osvedčenlm o evidencii motorového vozidla. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému motorovému vozidlu prechádza z Predávajúceho 
na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto Zmluvy. 

V prípade omeškania Predávajúceho s odovzdaním Predmetného motorového vozidla riadne a včas a v požadovanej kvalite 
je predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny predmetu kúpy podľa tejto 
zmluvy za každý začatý de~ omeškania. Nedotýkajúc sa uvedeného, Kupujúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od 
zmluvy. 

Článok Vl 
Záverečné ustanovenia 

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán. 

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonnika v platnom znení. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali , rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto 
Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle. 

Táto zmluva j e povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § Sa zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení n iektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 211 /2000 Z .z." ), v dôsledku čoho podlieha povinnému zverejneniu podľa tohto ustanovenia zákona č. 
21112000 Z. z. a to nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých z tejto Zmluvy, minimálne však po dobu v zmysle 
platných ustanovení 7.ákona č. 2 11 /2000 Z. z. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej 
zverejnenia s poukazom na ustanovenie § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 



V Bratislave, dňa 

rv· 
J 

- 1. MAR. 2023 

Ing. Lenka Smreka , FCCA 
finančný riadite 

Ing. Lukáš Bú ek 
senior manažér majet u a logistiky 


