067/13/04/KZH
KÚPNA ZMLUVA

uzavretá podlá § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany

L002482135-0

VB LEASING SK, spol. s r.o.
Košická 49
821 08 Bratislava

Mesto Senec
Mierové námestie S
903 01 Senec

IČO: 31378528
IČ DPH: SK2020303142
Okresný súd Bratislava 1 odd. Sro, vložka č. 7521/B
/ďalej predávaiúď

IČO: 00305065
IČ DPH:
Štatistický úrad SR
/ďalej kupujúci/

Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom hnuteľného majetku:
Traktorová kosačka KUBOTA G 26 HD

ČI. I

/ďalej predmet kúpy/, ktorý kupujúci ako príjemca leasingu užíval na základe leasingovej zmluvy /ďalej len LZ/ uzavretej s predávajúcim ako
poskytovateľom leasingu.
ČI. II
1. Predávajúci predáva kupujúcemu predmet kúpy uvedený v či. I tejto zmluvy za v LZ a v tejto zmluve dojednanú kúpnu cenu vo výške
zostatkovej hodnoty 0,00 EUR s DPH a poplatku za prevod vlastníckych práv k predmetu kúpy 12,10 EUR s DPH. Kupujúci predmet
kúpy za uvedené sumy kupuje.
2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy splnením nasledovných podmienok:
a) uplynutím minimálnej doby trvania leasingu určenej v LZ (19.12. 2013 ),
b) úplnom splnení jeho záväzkov z LZ voči predávajúcemu ako poskytovateľovi leasingu,
c) uzatvorením tejto písomnej kúpnej zmluvy,
d) pripísaním sumy zostatkovej hodnoty predmetu kúpy a poplatku za prevod vlastníckych práv k predmetu kúpy dojednaných v LZ na
účet poskytovateľa leasingu, pričom vlastníctvo k predmetu kúpy prejde na kupujúceho dňom, kedy bola splnená niektorá z vyššie
uvedených podmienok uvedených pod písm. a) - d) ako posledná.
ČI. III
1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť sumy uvedené v či. II tejto zmluvy na účet predávajúceho do 14 dní od uplynutia minimálnej doby trvania
LZ, pričom tieto sumy sa považujú za uhradené dňom ich pripísania na účet predávajúceho Platovisko EUR 1040226500/3100 Sberbank Slovensko, a.s. Bratislava s variabilným symbolom 3551020103.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že po splnení podmienok v zmysle článku II, bod 2 tejto zmluvy kupujúcim, odovzdá kupujúcemu všetky
doklady potrebné na nakladanie s predmetom kúpy.
ČI. IV
1. Kupujúci vyhlasuje, že je so stavom predmetu kúpy riadne oboznámený. Súčasne kupujúci potvrdzuje, že predmet leasingu odo dňa
skončenia leasingu podlá LZ prevzal ako predmet kúpy.
2. So zreteľom na skutočnosť, že kupujúci počas celej doby trvania leasingového vzťahu bol nositeľom práv a povinností vyplývajúcich zo
zodpovednosti za vady na predmete leasingu, ako aj so zreteľom na skutočnosť, že* kupujúci,predmet kúpy užíval počas celej doby
trvania leasingu podľa LZ, nezodpovedá predávajúci za žiadne vady predmetu kúpy a kupujúci predmet kúpy kupuje v stave tak ako je.
ČI. V

*•

.1. Kupujúci berie na vedomie, že uplynutím v LZ dojednanej doby leasingu (19. 12. 2013) zaniká doteraz platné poistenie predmetu kúpy
(havarijné, resp. poistenie majetku), pokiaľ bol predmet kúpy poistený prostredníctvom spoločnosti VB LEASING Sprostredkovateľská s
r.o. Za ďalšie poistenie predmetu kúpy po uplynutí v LZ dojednanej doby leasingu zodpovedá kupujúci na svoje náklady.
2. V prípade, že predmet kúpy poistil kupujúci ako nájomca samostatne, predávajúci súhlasí so zrušením vinkulácie poistného plnenia ku
dňu prevodu vlastníckych práv k predmetu kúpy.
Či. VI
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Vyhotovuje sa v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre
predávajúceho a jeden pre kupujúceho.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu zmluvné strany dojednať len formou písomného dodatku.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu spísali a uzavreli na základe pravdivých údajov, slobodne, vážne, porozumeli jej obsahu a po
prečítaní ju na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
V Bratislave dňa 3.12.2013

podpísané

V Senci, dňa 9.12.2013

podpísané

