
Zmluvné strany: 

Kúpna zmluva 

Obchodné meno: PRJMUM s.r.o. 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaná: 
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
Č. účtu: 

Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava 
35789646 
2020278678 
SK2020278678 
v OR OS Bratislava I, odd.Sro, vložka Č.21870/B 
Ing.Ivanom Hlaváčkom - konateľom 
UniCredit Bank Slovensko 
1045673000/1111 

(ďalej ako predávajúci) 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zastúpený: 

Mesto Senec 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
00305065 
2020662237 
Ing.Karolom Kválom - primátorom mesta 

Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko 
Č. účtu: 6602827002/5600 

(d'alej ako kupujúci) 

Uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej ten ako Zmluva): 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla: 

Druh vozidla: 
Továrenská značka,typ: 
Farba: 
Výrobné číslo motora: 
Výrobné číslo karosérie: 
Rok výroby: 
Číslo technického preukazu: S B 767879 
Evidenčné Číslo vozidla: BA328RF 

špeciálne vozidlo samozberačný zametač 
Mercedes Benz ATEGO 1318 LKO 
oranžová 
0 
WDB9752622L191082 
2007 

(ďalej len ako Predmetné motorové vozidlo). 



Článok II 
Predmet zmluvy 

Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne 
dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 
kupuje do svojho výlučného vlastníctva. 

Článok III 
Kúpna cena 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne 
dohodnutú kúpnu cenu vo výške 33.19 EUR /tridsaťtri eur a devätnásť centov/ + DPH 20% 
6,64 EUR /šesť eur a šesťdesiatštyri centov/ = 39,83 EUR /tridsaťdeväť eur a osemdesiattri 
centov/. 
Predávajúci vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje kúpnu cenu a vystavenú faktúru doručí 
Kupujúcemu. 

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že kúpnu cenu uhradi kupujúci na bankový' účet 
Predávajúceho č. 1045673000/1111 UniCredit Bank Slovensko. 

V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podľa článku III 
Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od 
tejto Zmluvy. Odstúpením sa zmluva zrušuje od svojho začiatku a zmluvné strany sú povinné 
vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich 
dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy 
Kupujúcemu. 

Článok IV 
Stav Predmetného motorového vozidla 

Predávajúci vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo: 
- bolo používané 

bolo riadne udržiavané 
- ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených 18950 km a 1800MH 
- je v dobrom stave ^*-

Nemá žiadne závady/ má nasledovné závady čZZ. 

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho 
obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto 
Zmluvy. 

Článok V 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci 
Kupujúcemu v deň podpisu tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému vozidlu predchádza 
z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III 
tejto Zmluvy. 



Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že odhlásenie Predmetného motorového vozidla 
v Bratislave vykoná Predávajúci a prihlásenie do evidencie v Senci je oprávnený vykonať 
Kupujúci, načo ho Predávajúci výslovne splnomocňuje. 

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 upravené 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 vlastnoručné podpisy, ako 
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle. 

V Bratislave dňa 25.1.2011 

t? . - / , t ľ . ' ' . f •' ^ 

Ing. Ivan Hlaváček 
konateľ spoločnosti 

PRIMTJM s.r.u 
Záhradnícka 14 

821 08 Bratislava 2 
IČO 3578964* 

VSenci dňa 25.1.2011 

Ing. KaftflKvál 
primátor mesta 

/ 



PLNOMOCENSTVO 

Podpísaný 

Ing.Ivaa Hlaváček 
nar. 30.9.1952 

konateľ spoločnosti PRIMUM s.r.o. 
IČO: 35 789 646 

so sídlom: Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava 2 
spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava, oddiel s.r.o., vložka 21870/B 

S 

splnomocňujem týmto 

Evu Milatovu 
rod. č . | 
bytom: Priemyselná 7, 821 09 Bratislava, Slovensko, 

aby v plnej miere zastúpila moju osobu a spoločnosť PRIMUM s.r.o., IČO: 35 789 646 pri 
nasledovných úkonoch, okrem uzatvárania akýchkoľvek zmlúv na nehnuteľnosti a požičok: 

- zastupovanie a podpisovanie potrebných dokladov a listín pred všetkými štátnymi 
orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky, ako aj pred tretími osobami, najmä pred 
orgánmi štátnej správy a samosprávy, sociálnymi, zdravotnými poisťovňami, úradom 
práce, daňovým úradom, Slovenskou poštou a inými organizáciami a spoločnosťami, s 
ktorými spoločnosť PRIMUM s.r.o. prichádza do styku. 

Toto plnomocenstvo platí do 31. 12. 2011 

Plzeň .17.12.2010 

lng. Ivan Hlaváček - konateľ 

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu 

Eva Milatová 


