
Kúpna-predajná zmluva

uzatvorená v zmysle ustanovenia 5 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými -stranami:

Obchodné meno: Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.
Sídlo: Považské Podhradie 333, 017 04 Považská Bystrica
Štat. zástupca: Peter Stoklasa, konateľ spoločnosti
|čo: 31 613 314
DIČ: 2020439883
IČ DPH: SK2020439883
Tel.: 00421 42 4324630
Mobil: 00421 903 506942
E—mail: meslesy©|esypbéu
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK72 0200 0000 0032 1332 7254
BIC: SUBASKBX
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo 2768/R

(ďalej len „Predávajúci“)

3

Obchodné meno: Václav FRYŠ
Sídlo: Opolánky 88, 289 06 Sány, Česká republika
Tel.: 00420774191968
E—mail: vaclavfrys©seznam.cz

(ďalej len „Kupujúci“)

, Článok |.
Uvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného vysokozdvižného vozíka:

Druh vozidla: vysokozdvižný vozík
Továrenská značka, typ: VZV DESTA 3522 TX
Výr. číslo karosérie (VlN): 4601
Rok výroby: 2001

(ďalej len „Predmetný vysokozdvižný vozík“).

maria
Obdélník



Článok ll.
Predmet Zmluvy

Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetný vysokozdvižný vozík za
vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetný vysokozdvižný vozik za
vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

1)

2)

1)

článok |||.
Kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetný vysokozdvižný vozik
vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške:
Cena bez DPH: 4 000,00 EUR (slovom štyritisíc EUR)
DPH (20%) 800,00 EUR (slovom osemsto EUR)

Cena s DPH: 4 800,00 EUR (slovom štyritisicosemsto EUR)

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradi Predávajúcemu kúpnu cenu
vo výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy a na základe
vystavenej faktúry hotovostným vkladom do pokladne Predávajúceho.

V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto
článku |||. Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci
oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpenim 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 |v.
Stav Predmetného vysokozdvižného vozíka

Predávajúci vyhlasuje, že Predmetný vysokozdvižný vozík:
. bol používaný
. stav PHM v nádrži ku dňu predaja - 0,00 litrov
. Predmetný vysokozdvižný vozik bol po dobu cca 8 rokov garážovaný,

odstavený, občasné preštartovaný a jeho technický stav zodpovedá dobe
používania a skladovania

. Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku na technický stav vysokozdvižného
vozíka

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného vysokozdvižného vozíka riadne
oboznámil jeho obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu
podpisu tejto Zmluvy a neposkytnutie záruky zo strany Predávajúceho ako
aj celkový stav stroja nie sú prekážkou k jeho odkúpeniu.



1)

1)

2)

3)

V Považskej Bystrici, dňa 23. 03. 2022

článok v.
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetný vysokozdvižný vozík odovzdá
Predávajúci Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy a miestom prevzatia zo
strany Kupujúceho bude PDV v Považskom Podhradí.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému
vysokozdvižnému vozíku prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom
podpisu tejto Zmluvy a uhradením kúpnej ceny.

Článok VI.
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 upravená v tejto Zmluve, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 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
vlastnoručne podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

Peter Stoklasa Vá Iav Fryš
konateľ spoločnosti

(Predávajúci) / (Kupujúci)
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