
Kúpna zmluva 
uzatvorená v zmysle paragrafu 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 

zmluvnými stranami: 

 

 

PREDÁVAJÚCI MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 

so sídlom Rožňavská 24/A, 82104 Bratislava 

zastúpeným Ing. Radoslav Jurča - konateľ spoločnosti 

Jan Hinnerk Kohlmeier - konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

IČO 35733209 

DIČ 2020228903 

IČ DPH SK2020228903 

IBAN SK 95 1111 0000 0000 0539 7035 

BIC(SWIFT) UNCRSKBX  

e-mail radoslav.slauka@man.eu 

telefón +421903444393 

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 16050/B 

  

a  

  

KUPUJÚCI Obec Likavka 

so sídlom 034 95 Likavka 815 

zastúpeným Ing. Marián Javorka, starosta obce 

Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s. 

IČO 00315362 

DIČ 2020589582 

IBAN SK88 5600 0000 0083 3872 0001 

BIC(SWIFT) KOMASK2X 

tel. 044/4300245 

e-mail starosta@likavka.sk 

 

 

 

1. Predmet zmluvy 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu riadne, včas a v predpísanej kvalite tovar:  

 

Vozidlo MAN TGE 3.180 4X2F SB 1ks 

Č. podvozku WMA10VUZ6N9006286 

Č. motora DAV 094686 

 

Bližšiu špecifikácia vozidla tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve — cenová ponuka. V prípade, že 

kupované zariadenie preukázateľne nebude spĺňať garantované parametre, je kupujúci 

oprávnený predmetné zariadenie vrátiť predávajúcemu (odstúpiť od zmluvy) a predávajúci je 

povinný predmetné zariadenie bez námietok odobrať a bezodkladne vrátiť kupujúcemu 

protiplnenie (vrátenie kúpnej ceny s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie). 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar kúpnu cenu podľa bodu II. tejto 

zmluvy.  

 

 



 

II. Kúpna cena a platobné podmienky 

Cena predmetu zmluvy je určená nasledovne:  

 

Cena bez DPH 30 300,00 EUR 

DPH 20%   6 060,00 EUR 

Cena s DPH 36 360,00 EUR 

 

Platobné podmienky:  

Kúpna cena bude splatná na základe vystavenej faktúry po dodaní vozidla so splatnosťou 14 

dní od prevzatia vozidla.  

Cena je pevná, nemenná a zahŕňa všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu 

kúpy do miesta odovzdania.  

Súčasťou kúpnej ceny je predvedenie vozidla kupujúcemu a zaškolenie jeho obsluhy.  

 

 

III. Doba plnenia 

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do 3 týždňov odo dňa podpisu zmluvy.  

O odovzdaní a odskúšaní diela bude spísaný a obidvomi stranami podpísaný odovzdávací protokol. 

Predmet zmluvy bude kupujúcemu dodaný podľa dodacích pokynov výrobcu.  
 

 

IV. Miesto a spôsob plnenia 

Miestom plnenia je: Obec Likavka, 034 95 Likavka 815  
 

 

V. Nadobudnutie vlastníckeho práva 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy po zaplatení celej kúpnej ceny. 

Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že bez písomného súhlasu predávajúceho 

nesmie do úplnej úhrady kúpnej ceny predmet zmluvy previesť na tretiu osobu ani uzavrieť 

akúkoľvek nájomnú alebo inú zmluvu zriaďujúcu k predmetu zmluvy práva tretím osobám. 

Také jednanie by mohlo byť kvalifikované ako trestno-právne.  

 
 

VI. Nebezpečenstvo škody na tovare 

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od 

predávajúceho alebo inej poverenej osoby v mieste plnenia, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď 

mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.  

 
 

VII. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť 

Kupujúci je povinný vady tovaru písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu. V 

prípade, že sa jedná o vady, ktoré mal tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na 

tovare na kupujúceho je lehota na oznámenie vád do 12 mesiacov od dodania tovaru. V správe 

predávajúcemu o vadách musí kupujúci vady opísať, prípadne uviesť ako sa vady prejavujú a 

aký nárok z vád uplatňuje.  

Predávajúci poskytuje na tovar záruku za akosť dodaného tovaru:  

- 24 mesiacov bez obmedzenia kilometrov na celé vozidlo 

 

Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené vonkajšími udalosťami uvedenými v špecifikácii 

vozidla, ktoré nespôsobil predávajúci. Záruka na akosť sa nevzťahuje na zhoršenie vlastností 

tovaru alebo jeho poškodenie spôsobené neodborným zaobchádzaním s tovarom, zásahom do 



tovaru bez súčinnosti predávajúceho alebo nedodržiavanie pokynov na užívanie a starostlivosť 

o tovar uvedených v dokladoch, ktoré predávajúci odovzdal kupujúcemu. Zo záruky sú 

vylúčené opotrebiteľné časti tovaru uvedené v špecifikácii vozidla.  

Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nedodržaním servisných intervalov pre výmenu 

prevádzkových náplní filtrov, ako aj použitie nevhodných prevádzkových náplní, ktoré sú 

uvedené v servisnej knižke, kde sa zaznačujú všetky garančné prehliadky.  

Záručný a pozáručný servis bude vykonávaný len pod podmienkou riadneho plnenia platobných 

podmienok stanovených v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný znášať obmedzenia nevyhnutne 

spojené s vykonávaním bežného záručného servisu.  
 

 

VIII. Zmluvné pokuty 

Kupujúci sa zaväzuje, že ak odstúpi od zmluvy z dôvodov nezapríčinených predávajúcim, alebo 

bezdôvodne odmietne objednané plnenie, uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 

% z kúpnej ceny neodobratého predmetu kúpnej zmluvy.  

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade oneskorenej platby kupujúci hradí predávajúcemu úrok 

z omeškania vo výške v zmysle ustanovenia $ 369 a nasl. Obchodného zákonníka.  
 

 

IX. Záverečné ustanovenia 

Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy sa zasielajú na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

V pochybnostiach sa má za to, že zásielka je doručená do 5tich dní od jej preukázateľného 

odovzdania k poštovej preprave. Za riadne doručenú sa považuje aj pošta zaslaná e-mailom na 

adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, s ich následným doručením poštovým podnikom.  

Túto zmluvu je možné zmeniť, alebo zrušiť len obojstranným písomným prejavom oboch 

zmluvných strán, formou dodatku k tejto zmluve.  

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Zmluva je vyhotovená v 2 

vyhotoveniach, z ktorých kupujúci aj predávajúci obdržia každý po 1 vyhotovení.  

 

 

V Bratislave,                                    V Likavke  

dňa 28.10.2021                                                  dňa 28.10.2021  

 

za predávajúceho:                                              za kupujúceho:  

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.                 Obec Likavka  

 

 

 

 

................................................                           ................................................ 

Ing. Radoslav Jurča, konateľ                             Ing. Marián Javorka, starosta 

 

 

 

 

 

................................................                             

Jan Hinnerk Kohlmeier, konateľ                                  






