
K Ú P N A Z M L U V A 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 5 13/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov 
medzi: 

predávajúcim: 

MOTOR PARTNKR,s.r.o. 
Sídlo : Panónska cesta 22;85 1 04 Bratislava 
Prevádzka ; Račianska 184/A. 831 54 Bratislava 
zapísaný/á v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli: Sro„ vložka číslo: 

I1395/B 
Telefón: 02/44882034 
IČO: 35 694 866 
IČDPH: SK202034Q432 
Bankové spojenie: 2622833655 / 1100 Tatra banka a.s. 
Zastúpený: Ing. Jaroslav Ilomola 

/ v ďalšom len "predávajúci" I 

i 
kupujúcim: 

Mesto Senec 
Sídlo: Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
Telefón: +4212/20205116 
IČO: 00 305 065 
Bankové spojenie: 562441/5200, OTP Banka Slovensko 
Zastúpený: Ing. Karol Kvál. primátor 

/ v ďalšom len "kupujúci" •'. 

[. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predávajúci sa zaväzuje predať a odovzdať kupujúcemu 1 ks (slovom: jeden kus) vozidiel „Citroen 
.lumpcľ Combi" s prestavbou na prepravnú službu pre handicapovaných občanov, (v ďalšom len 
„vozidlo'') a kupujúci sa zaväzuje vozidlo prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za podmienok v tejto zmluve 
dohodnutých. 

2. Vozidlo bude dodané v prvotriednej kvalite a v bezchybnom vyhotovení, so štandardnou výbavou 
a doplnkovou výbavou za kúpnu cenu uvedenú v článku II. tejto zmluvy. Presná špecifikácia prevedenia 
a výbavy vozidiel je uvedená v prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

3. Súčasťou dodávky vozidiel je: preberací protokol, technicky preukaz, servisná knižka vrátane servisných 
a záručných podmienok, návod na obsluhu \ slovenskom jazyku. 
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KÚPNA CENA 

Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných .strán v zmysle zákona č. 18/1996 /.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov ako 
konečná, nasledovne: 

L Cena za Iks vozidla Citroen Jumper Combi + prestavba bez DPH 28.083,33.- EUR 
DPH 20% 5*616,6 7,- EUR 
Cena za Iks vozidla vrátane 20% DPH 33 700.- EUR 

Cenu dohodnutú v ods. 1 tohoto článku je možné zmeniť v dôsledku administratívneho zásahu štátu, najmä 
zmeny colných a daňových predpisov, alebo iných opatrení majúcich priamy alebo nepriamy vplyv na výšku 
ceny, a to pri celkovej zmene o viac ako 5%, po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z. Ak nedôjde k dohode zmluvných strán 
o zmene kúpnej ceny. ktorákoľvek /. nich je oprávnená požiadať súd, aby po preukázaní splnenia podmienok 
podľa prvej vety tohoto bodu bol súhlas zmluvnej strany nahradený súdnym rozhodnutím. 

111. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

Predávajúci vystaví pred dodávkou vozidla kupujúcemu konečnú faktúru na sumu vo výške 100% z 
dohodnutej ceny vozidiel. Splatnosť vystavenej faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

Vlastná platba sa realizuje bankovým prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho, tak ako sú 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Predávajúci môže zmeniť bankové údaje pre úhradu platby formou 
písomného oznámenia kupujúcemu. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania platby na účet 
predávajúceho. 

V prípade, že daňovx doklad (faktúra) nebude obsahovať náležitosti uvedene v tejto zmluve. kupu|uci je 
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
faktúry a nová lehota začne plynúť až. doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 

IV. 
DODACIE PODMIENKY 

Predávajúci je povinný dodať vozidlo, ktoré je potrebné špeciálne vyrobiť, uvedené v článku 1. ods. 1 tejto 
zmluvy po podpise zmluvy, a vystavení záväznej objednávky na vozidlo, najneskôr do 3 1.12.2012. 

Predávajúci je povinný písomne vyrozumieť kupujúceho o pripraveností vozidla k odovzdaniu -- prevzatiu a 
o termíne odovzdania - prevzatia, minimálne 5 dní vopred. 

Odovzdanie a prevzatie vozidiel bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v 
mieste plnenia. Miestom plnenia je Mesto SENEC, Mierové nám. 8, 903 01 Senec 

Osoba, ktorá je oprávnená prevziať plnenie za kupujúceho sa musí preukázať plnou mocou, ktorú jej udelí 
oprávnený zástupca kupujúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

ľri prew.atí vozidla podpíšu zmluvné strany, resp. nimi poverení zástupcovia preberací protokol, 
podpísaním ktorého sa považuje príslušné vozidlo za dodané a prevzaté. 

V prípade, že kupujúci vozidlo v termíne stanovenom v súlade s ods. I a 2 tohto článku neodoberie a 
nedôjde k dohode o novom termíne odberu, predávajúci sa zaväzuje rezervovať takto neodobraté vozidlo 
pre kupujúceho maximálne 20 dní, počínajúc dňom nasledujúcim po pôvodne stanovenom termíne odberu. 
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V tejto lehote sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vozidlá kedykoľvek v pracovne dni odovzdať, ak 
kupujúci oznámi predávajúcemu presný termín odberu minimálne 2 pracovné dni dopredu. 

V. 
POVINNOSTI KUPUJÚCEHO 

1. Kupujúci je povinný prevziať vozidlo v deň uvedený v článku IV. ods. I tejto zmluvy a zaplatiť 
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. . 

VI. 
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO 

1. Umožniť kupujúcemu prevzatie vozidla, dodať vozidlo kupujúcemu \ dohodnutej kvalite, v dohodnutom 
termíne, vyhotovení, výbave a v bezchybnom stave. 

2. Pred odovzdaním vozidla zabezpečil vykonanie predpredajnélu) servisu a pri odovzdávaní predmetu kúpy 
predviesť funkčnosť dodávaného vozidla a toto protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho 
v mieste plnenia 

Vil. 
ZÁRUKA 

1. Predávajúci poskytne záruku na vozidlo v dlžke 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených 
kilometrov. Predávajúci ďalej poskytuje zámku na karosériu vozidla proti prehrdzaveniu v dlžke 12 rokov 
a záruku na farbu vozidla v dĺžke 3 roky. 

2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia vozidla kupujúcim. 

3. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví vada materiálu alebo výrobná závada, je predávajúci povinný 
poSkodené diely bezplatne opraviť alebo vymeniť. Tento nárok si kupujúci uplatní priamo u predávajúceho 
alebo prostredníctvom siete autorizovaných predajcov predávajúceho na území Slovenskej republiky. 
Predávajúci sa stáva vlastníkom dielov, ktoré sú v rámci záruky vymenené. 

4. Pri vykonávaní akejkoľvek práce v rámci záruk) je kupujúci povinný predložiť záručný list, v ktorom je 
uvedený dátum vydania vozidla kupujúcemu a potvrdenie o vykonaní garančných prehliadok v súlade s 
návodom na prevádzku a údržbu vozidla. 

5. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby a závady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, 
obsluhou a údr/.bou, používaním v rozpore so záručnými podmienkami, návodom na použitie, resp. s 
obvyklým spôsobom užívania vozidla alebo užívaním nezodpovedajúcich prevádzkových kvapalín a ďalších 
médií používaných v súvislosti s prevádzkou vozidla a príslušenstva. Záruka sa ďalej nevzťahuje na škody 
spôsobené bežným opotrebením, diely, ktoré sa prirodzene opotrebúvajú prevádzkou: pneumať!,y, remene, 
sviečky, liltre. brzdové obloženie a doštičky pri najazdení nad 5000 km, brzdové kotúče pri najazdení nad 
10000 km, stieracie lišty stieračov, diely, ktoré nepatrili do výbavy vozidla pri jeho prevzatí kupujúcim. 
škody spôsobené prírodnými úkazmi alebo inými okolnosťami, ktoré majú povahu tzv. vyššej moci, škody 
spôsobené použitím vozidla v USA a/alebo v Kanade. 

b. Uplatnenie a rozsah nárokov z vád vozidiel, na ktoré sa vztahuje záruka podľa článku VII. tejto zmluvy sa 
spravuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

7. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečovať pre kupujúceho aj pozáručný servis. 

Vi l i . 
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ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

1. V prípade, že predávajúci nedodá kupujúcemu vozidlo v termíne podľa článku IV. tejto zmluvy, a to bez 
zavinenia kupujúceho, vznikne kupujúcemu právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 
% z ceny nedodaného vozidla, za každý aj začatý deň omeškania. 

2. Predávajúcemu vzniká právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej 
ceny, za každý aj začatý deň omeškania úhrady faktúry. 

3. Vystavená faktúra na zmluvnú pokutu, resp. na úrok z omeškania bude splatná do 10 dní odo dňa jej 
doručenia druhej zmluvnej strane. 

IX. 
VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

i. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k vozidlu riadnym uhradením celej kúpnej ceny vozidla uvedenej v 
článku II. tejto kúpnej zmluvy n prevzatím vozidla kupujúcim. 

2. V súlade s ustanovením článku 11 í. tejto kúpnej zmluvy nebezpečenstvo škody na vozidle (poškodenie 
a/alebo zničenie vozidla) prechádza na kupujúceho v deň podpisu preberacieho protokolu k vozidlu 
kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať vozidlo poškodené alebo inak nekompletné. 

X. 
ZÁNIK ZMLUVY 

1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z. tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou môže 
druhá zmluvná strana (t. j. oprávnená strana) písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od porušujúcej 
zmluvnej strany (t. j. povinnej strany) náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou 
úpravou. 

2. Zmluvné strán) sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie 
akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. ktoré nebude napravené ani na základe písomnej výzvy 
oprávnenej strany, obsahujúcej primeranú lehotu na jej odstránenie. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť 
zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci. 

3. Kupujúci môže ďalej odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vady vozidla, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa 
článku VII. tejto zmluvy, ktorá bráni riadnemu užívaniu vozidla a to až po vyčerpaní ostatných možností 
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, predovšetkým v prípade, ak sa vadu nepodarí ani pri 
opakovanom pokuse odstrániť. 

4. Túto zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán, ktorá bude obsahovať aj vysporiadanie vzájomných 
záväzkov. 

XI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Túto zmluvu možno dopĺňať alebo meniť iba formou písomných dodatkov, ktoré sa po podpísaní oboma 
zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Neplatnosť niektorého zmluvného ustanovenia nemá za následok neplatnosť celej zmluvy, pokiaľ nejde o 
skutočnosť, s ktorou zákon spája neplatnosť celej zmluvy. Neplatné ustanovenie zmluvné strany nahradia 
ustanovením svojim významom a účelom čo najbližším k zamýšľanému zámeru. 

3. Vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými 
všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
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4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť prednostne 
rokovaním o možnej dohode v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými 
všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre prípad sporov, kloré zmluvné 
strany nebudú schopne riešiť dohodou bude na rozhodovanie príslušným sudom všeobecný súd 
predávajúceho. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
nasledujúci detí po jej zverejnení. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú. Že sa so zmluvou oboznámili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 
obsahom pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave 07.11.2012 V Bratislave 07.11.2012 

podpísané podpísané 



/ 

príloha č.l 

C I T R O E n 

CENOVÁ PONUKA : osobné motorové vozidlo CITROEN JUMPER 9 miestny 

Model 
Objem motora (cm3) 

Výkon (kW) / (k) 
Palivo 

Objem palivovej nádrže : 
Cenníková cena 

Farba 
Príplatková výbava 

Prestavba vozidla: 

Zľava : 
Konečná cena: 

Cena bez 20% DPH: 
Dostupnosť: 

Výbava: 

Servis: 

Poznámka: 

Citroen JUMPER combi 33 L2H2 2,2HDi 130k 

nemetalická - biela, červená, modrá, žltá 

Manuálna klimatizácia z rozvodom na všetky sedadlá 

Rádio s CD MP3, USB, Bluetooth + 4 reproduktory 

Trojmiestna lavica sklopiteľná v 3, rade 

Zadný parkovací asistent 

Kotviaci mechanizmus na kotvenie invalidného vozíka 2ks 

Podlaha na kotvenie invalidného vozíka v zadnej časti 

Kotviace lišty zapustené v podlahe (kotvenie vozíka a sedadla) 

Nástupná mechanická plošina (do zadných dverí) 

Samostatná sedačka (3 bodový pás, podstavec s kolieskami) 

Bočný nástupný schodík (ovládaný elektricky) 

Individuálne schválenie prestavby zápisu do technického 

preukazu 

2 198 
9 6 / 1 3 0 

motorová nafta 

901 
31 505,00 € 

0,00 € 

3 072,00 € 

200,00 € 

858,00 € 

460,00 € 

9 240,00 € 

1 440,00 € 

13 075,00 € 

33 700,00 € 

28 083,33 € 

14 -16 týždňov 

Airbag vodiča, ABS s brzdovým asistentom, elektronický otáčkomer, automatické uzamknutie vozidla 

pri rozjazde, ímobilizér zabudovaný v kľúči, elektrické ovládanie predných okien, zásuvky 12V, 

posilňovač riadenia, pozdĺžne nastaviteľný volant, tónované sklá, predpríprava na autorádio, 

centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, automatické osvetlenie kabíny, predné a zadné zásterky 

palubný počítač,odkladacia polička nad vodičom a spolujazdcom, odkladacia schránka pred spolujazd 

elektricky nastavítelné a vyhrievané spätné zrkadlá, 

sedadlo vodiča nastaviteľné v piatich smeroch s lakťovou a bedrovou opierkou, látkové čalúnenie, 

dvojsedačka spolujazdca s trojbodovým pásom, trojsedačka v 2. rade so sklopitelnými sedadlami 

a trojbodovími bezpečnostnými pásmi, 

pravé bočné posuvné dvere presklené s posuvným oknom, posuvné okno v druhom rade sedadiel 

na ľavej strane, pevné bočné okná v treťom rade, zadné dvojkrídlové dvere presklené s vyhrievaním 

skla 

servisný interval vozidla je 30.000km alebo rok. 

Servis zabezpečujeme na prevádzke Račianska 184/A, 831 54 Bratislava 

MOTOR PARTNER, s.r.o. 

AUTORIZOVANÝ PREDAJCA I AUTORIZOVANÝ SERVIS 

Hačianska 184/A, 831 54 Bratislava, TtL: +421 2 4488 5074 -*4212 4488 5034 - predaj.raca@motorpartncr.sk - ivww.motorpartner.sk 

mailto:predaj.raca@motorpartncr.sk
http://ivww.motorpartner.sk

