
KÚPNA ZMLUVA č.   

 
Predávajúci:   

Spoločnosť: 

V zastúpení: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Číslo účtu: 

Telefonický kontakt: 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

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

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

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

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

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

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

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

  

a 

 

Kupujúci:   

Spoločnosť: 

V zastúpení: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Číslo účtu: 

Telefonický kontakt: 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

uzatvárajú zmluvu podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto KÚPNU ZMLUVU 

 

Článok I. – Úvodné ustanovenie 

 

Predávajúci sa zaväzuje odpredať a odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy uvedený v čl. II. 

tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu 

dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. III. tejto zmluvy. 

 

Článok II. – Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je motorové vozidlo alebo iná vec: ..................................................... 

Rok výroby:  ................................................. 

EVČ:  ................................................. 

Farba:   .................................................   

VIN:      .................................................    

Počet km:  ................................................. 

spolu s jeho súčasťami a príslušenstvom. 

Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný a popísaný v zápise o technickom stave, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
Článok III. – Cena 

 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu v celkovej výške ..................... 

Slovom: ................................................. 

Takto dohodnutá kúpna cena bola už kupujúcim predávajúcemu zaplatená pred podpisom 

tejto zmluvy, čo predávajúci potvrdzuje svojim podpisom  

na tejto zmluve. 
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Článok IV. – Nadobudnutie vlastníctva 

 

Kupujúci svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že predmet zmluvy prevzal. Prevzatím 

predmetu zmluvy nadobudol k nemu kupujúci vlastnícke právo. Týmto okamihom prešlo  

na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy. 

 

Článok V. – Záverečné ustanovenie 

 

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jeden pre predávajúceho a jeden  

pre kupujúceho. Účastníci tejto zmluvy prehlasujeme, že táto zmluva, ktorú sme si  

pred podpisom prečítali a aj jej porozumeli, sa zhoduje s našou vôľou, že sme ju neuzavreli  

v tiesni, za nevýhodných podmienok a preto sme ju na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

Kupujúci si vozidlo riadne prehliadol, je oboznámený s jeho technickým stavom a berie  

na vedomie, že na základe ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka sprostredkovateľ  

pre použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Ďalej 

súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. 

 

Tento doklad nahradzuje technický preukaz a osvedčenie o technickom preukaze  

po dobu prevedenia zmien na príslušnom Dopravnom inšpektoráte. 

 

  

 
V: ........................  Dňa: ........................   

 

 

 

 
_____________________________              _____________________________ 

            podpis kupujúceho                           podpis predávajúceho 
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