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KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej ako ,,Zmluva“) 

 
 
 
Kupujúci:  priezvisko a meno:  Kováč Pavol 

rodné číslo:              
č. občianskeho preukazu:  
trvalé bydlisko:  
(ďalej ako ,, Kupujúci“) 

 
Predávajúci:  Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

Sídlo                     Slovenská ulica č. 11 A 
IČO                       17336112  
                             940 34 Nové Zámky       
(ďalej ako ,,Predávajúci“) 

 
článok I 

Predmet kúpy 
 

Predmetom Zmluvy je motorové vozidlo:  
- továrenská značka, typ: Volkswagen Passat  
- od výrobcu: Volkswagen A.G. Nemecko 
- rok výroby: 2004 
- technický preukaz, séria, číslo: PA 298265 
- počet najazdených kilometrov k 30. 6. 2020: 547 411 km, 
- evidenčné číslo vozidla: NZ 275 DZ, 
- typ motora: AMX 
- plný výkon kW pri ot. min.  ˉ ¹: 142/6000 EHK, 
- zdvihový objem valcov: 2 771 cm³, 
- palivo: bezolovnatý benzín min. OČ 95 
- druh karosérie: WVWZZZ3BZ5P002236 

 
 

článok II 
Kúpna cena 

 
Predávajúci a Kupujúci sa pri predmete kúpy dohodli na kúpnej cene: 550.-EUR vrátane 
DPH (slovami päťstopäťdesiat EUR). 
 
 

článok III 
Spôsob platenia kúpnej ceny 

 
Kúpna cena uvedená v čl. II tejto zmluvy, bude vyplatená do 3 dní na bankový účet:   
SK88 8180 0000 0070 0054 0295 štátna pokladnica, prípadne do  pokladne  
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Predávajúceho. 
V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmet kúpy  podľa tohto článku 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 
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu Zmluvy 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo veci prejde z Predávajúceho na Kupujúceho 
po zaplatení dohodnutej ceny uvedenej v čl. II tejto Zmluvy 

 
Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je povinný prepísať predmet Zmluvy 
uvedený v čl. I najneskôr do 7 pracovných dní od podpisu tejto kúpno-predajnej Zmluvy. 
 

článok V 
Stav predmetu Zmluvy 

 
Predávajúci vyhlasuje že: 
1. oboznámil Kupujúceho s technickým stavom predmetnej veci a nezatajil žiadne 

skutočnosti, prípadne závady, o ktorých vedel a mohli by viesť k znehodnoteniu 
predmetnej veci 

2. že predmetné motorové vozidlo:  
- bolo používané,  
- bolo riadne udržiavané,  
- stav a miera opotrebenia vozidla zodpovedá veku  

 
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. Predávajúci záruku na predmetné vozidlo Kupujúcemu 
neposkytuje.  

 
 

článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom 
rovnopise pre každú zo zmluvných strán.  
 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 
forme. 
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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.  
 
 
 
Nové Zámky     dňa    
 
 
............................................................  ........................................................... 
Predávajúci      Kupujúci 
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Protokol o odovzdaní a  prevzatí vozidla:  
 

- továrenská značka, typ: Volkswagen Passat  
- od výrobcu: Volkswagen A.G. Nemecko 
- rok výroby: 2004 
- technický preukaz, séria, číslo: PA 298265 
- počet ojazdených kilometrov k 30. 6. 2020: 547 411 km, 
- evidenčné číslo vozidla: NZ 275 DZ, 
- typ motora: AMX 
- plný výkon kW pri ot. min.  ˉ ¹: 142/6000 EHK, 
- zdvihový objem valcov: 2 771 cm³, 
- palivo: bezolovnatý benzín min. OČ 95 
- druh karosérie: WVWZZZ3BZ5P002236 
- počet odovzdaných kľúčov 2 ks 
- povinná výbava vozidla: lekárnička, vesta, výstražný trojuholník 
- ostatná výbava: autorádio, 4 ks zimné pneumatiky na diskoch s dostatočným 

dezénom na zimnú prevádzku  
 

 
Predávajúci odovzdáva predmetné vozidlo v prevádzkyschopnom stave. 
 
 
Nové Zámky dňa:  
 
 
 
 
 .......................................                                                   ................................................... 
 Za Predávajúceho odovzdal:                                                          prevzal Kupujúci 
 
 
 


