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KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov 

 

medzi 

 

 

Predávajúci:               Roman Beňuš  

adresa: Bysterecká 2066/13, 026 01 Dolný Kubín 

IČO: 17806330 

 

a 

 

Kupujúci: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

adresa: Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 

IČO:  36145050 

v zastúpení:                 Mgr. Michal Čajka, PhD. 

 

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „zmluvná strana“) 

 

 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1.  

- továrenská značka: PEUGEOT 

- model a typ:  RIFTER ACTIVE 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 

- VIN: VR3ECYHZJLJ714359 

- rok uvedenia do prevádzky: nové vozidlo 

- výkon motora: 96 kW 

- farba: hnedá  

- počet najazdených kilometrov: do 10 km 

(ďalej ako „motorové vozidlo“). 

2. Príslušenstvom motorového vozidla je: 

-  kľúče od motorového vozidla v počte 2 ks (ďalej ako „príslušenstvo motorového vozidla“). 

3. Predávajúci prehlasuje a potvrdzuje, že motorové vozidlo spolu s príslušenstvom nadobudol do 

svojho výlučného vlastníctva právne relevantným spôsobom, a že k zániku vlastníckeho práva 

Predávajúceho do dňa odovzdania vozidla Kupujúcemu nedošlo. 

4. Predávajúci zo svojho výlučného vlastníctva predáva motorové vozidlo spolu s jeho príslušenstvom 

ad ods. 2 tohto článku do výlučného vlastníctva Kupujúceho a Kupujúci motorové vozidlo spolu 

s jeho príslušenstvom ad ods. 2 tohto článku od Predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva 

kupuje. 
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Článok II 

Kúpna cena a spôsob platenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene motorového vozidla, jeho príslušenstva ad ods. 2. článku 

I tejto zmluvy a pohonných hmôt nachádzajúcich sa v nádrži motorového vozidla, vo výške 

19200,- EUR (slovom devätnásťtisícdvesto eur). 

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu ad ods. 1. tohto článku prevodom na účet  

Predávajúceho, IBAN:........................., najneskôr nasledujúci deň po prevzatí predmetu zmluvy.        

3. V prípade, že Kupujúci neuhradí kúpnu cenu dojednanú ad ods. 1. a 2. článku II  tejto zmluvy 

v rozsahu a v lehote, je Predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, čím sa kúpna zmluva 

v celom rozsahu zruší so všetkými právnymi dôsledkami. 

 

 

 

Článok III 

Podmienky kúpy 

1. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu motorové vozidlo a jeho príslušenstvo do 30 dní 

odo dňa podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami. 

2. Predávajúci je povinný po úplnom zaplatení kúpnej ceny Kupujúcim odovzdať Kupujúcemu všetky 

doklady na prihlásenie do evidencie DI PZ do 5 dní odo dňa prijatia platby ad ods. 1. článku II tejto 

zmluvy. 

3. Predávajúci prehlasuje že: 

a) vozidlo je nové 

b) na vozidlo je poskytnutá predĺžená garančná záruka „Peugeot optiway“  

č. LJ714359 v trvaní 84 mesiacov alebo 100000 km - podmienky záruky sú súčasťou 

tejto zmluvy  

                     c)   k odovzdaniu a prevzatiu predmetu zmluvy bude vystavený „Protokol o odovzdaní             

                        a prevzatí motorového vozidla“  

4. Predávajúci je povinný oboznámiť Kupujúceho údajmi ohľadom vozidla. 

5. Kupujúci prehlasuje že sa s údajmi ohľadom vozidla oboznámil od Predávajúceho, avšak 

k prehliadke vozidla dôjde až pri jeho odovzdaní Kupujúcemu. 

6. Kupujúci je povinný v prípade reklamácii na vozidle sa riadiť príslušnými ustanoveniami 

obchodného zákonníka resp. v zmysle podmienok predĺženej garančnej záruky 

7. V prípade, že vozidlo nebolo odovzdané ad ods. 1. článku III tejto zmluvy, je Kupujúci oprávnený 

od tejto zmluvy odstúpiť. 

8. V prípade, že Kupujúci odstúpi od tejto zmluvy ad ods. 7. článku III tejto zmluvy, Zmluva sa ruší 

od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať navzájom plnenia, ktoré si na základe tejto 

zmluvy poskytli.  

 
 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva môže byť menená iba na základe písomných dodatkov podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. 

3. V častiach neupravených touto zmluvou sú právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim 

regulované príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach hodnoty originálu, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží po 1 vyhotovení. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia so znením tejto zmluvy a že táto zmluva bola 

spísaná na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, 

na dôkaz čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 20.11.2020  

 

 

 

 

 

 

 

Za predávajúceho:  Za kupujúceho: 

 

podpísané v. r.      podpísané v. r. 

____________________________  ____________________________ 

     Roman Beňuš                                                              Mgr. Michal Čajka, PhD. 


