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Kúpna zmluva  
uzatvorená medzi zmluvnými stranami 

 

   Falck Fire Services, a.s. 
Krivá 21, 040 01 Košice 
IČO: 36840343 
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.  

(ďalej len „predávajúci") 
  

IČ DPH: SK2022464235 
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2386 2722 

 
a 

 
Obec Geča 

Kostolná 382/2, 04410 Geča 

IČO: 00690236 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

 (ďalej len „kupujúci") 
 
 
 
 

1. Predmetom zmluvy je dodávka veci: 
typ: IVECO 50 C13 - Daily 

 VIN: ZCFC5090005362793 

DIČ: 2021261198 
IBAN: SK85 5600 0000 0004 3463 8001 

 
 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

2. Predmetom zmluvy je dodanie ojazdeného vozidla, ktorého stav a poškodenie je popísané v preberacom protokole, ktorý 
je súčasťou tejto zmluvy. 

 

Článok II 
Miesto plnenia 

1. Miesto plnenia je sídlo predávajúceho, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. 
2. Kupujúci je povinný zabezpečiť na svoje náklady prepravu predmetu zmluvy uvedenom v čl. I tejto zmluvy z miesta 

plnenia do svojho sídla. 
 
 
 
 

1. Kúpna cena vecí uvedených v I tejto zmluvy je: 

Článok III 
Kúpna cena 

1600,00 bez DPH + 320,00 DPH 20%, spolu 1920,00 EUR s DPH 
2. Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu, uvedenú v ods. 1 tohto článku, zaplatiť ihneď po podpise tejto zmluvy na účet 

predávajúceho. Zaplatením sa rozumie pripísanie kúpnej ceny na účet predávajúceho. 
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Článok IV 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

Vlastnícke právo k veci prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa čl. III. 
 

Článok V 
Nebezpečenstvo škody 

Zodpovednosť za škody vzniknuté na veci uvedenej v čI tejto zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom 
prevzatia vecí kupujúcim. 

Článok VI 
Zodpovednosť za vady 

1. Kupujúci prehlasuje, že stav veci uvedenej v  čI. I je mu dobre známy a kupuje ju za cenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy v 
stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

2. Predávajúci neručí za vady veci, uvedenej v čl. I, a kupujúci nemôže za prípadné vady uplatňovať žiadne nároky v zmysle 
ust. § 436 až 441 Obchodného zákonníka. 

3. Záručná doba sa na predmet tejto zmluvy neposkytuje. 
 

Článok VII 
Zmeny kúpnej zmluvy a odstúpenie od zmluvy 

 
1. Táto kúpna zmluva môže byť zmenená len súhlasným prejavom vôle oboch zmluvných strán písomným dodatkom. 
2. Každá  zo  zmluvných  strán  je  oprávnená  odstúpiť  od  zmluvy  v  prípadoch,  stanovených  Obchodným  zákonníkom,  s 

vylúčením ust. § 436 ods. 1 písm. d) a ust. § 437 ods. 5 Obchodného zákonníka. 
3. Odstupujúca strana je povinná oznámiť odstúpenie od zmluvy písomne druhej strane. Za dátum oznámenia o odstúpení 

od zmluvy je považovaný deň doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej strane. 
4. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do piatich dní od dátum oznámenia o odstúpení vrátiť kupujúcemu v plnej výške 

všetky peňažné úhrady, zaplatené kupujúcim predávajúcemu za predmet zmluvy. 
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ touto kúpnou zmluvou nie je stanovené inak, riadia sa právne vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy príslušnými 
predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom. 
3. Obidve zmluvné strany sa s obsahom tejto zmluvy zoznámili, bez výhrad s týmto súhlasia, na dôkaz túto zmluvu aj 

podpisujú. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom tejto zmluvy. 

Košiciach, dňa 30.9.2022 

Meno osoby, oprávnenej podpísať zmluvu: Meno osoby, oprávnenej podpísať zmluvu: 

Ján Jeňo MVDr. Patrik Rusňák 

Falck Fire Services a.s. Obec Geča 
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