Kúpna zmluva
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
1.

Predávajúci:

Liptovské múzeum v Ružomberku
IČO:35 993 154
so sídlom SR, 03450 Ružomberok, Námestie Š.N.Hýroša 10
príspevková organizácia zriadená samosprávnym krajom
bankové spojenie: Štátna pokladnica,Radlinského 32,081005 Bratislava 15
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0048 1432
oprávnený konať v mene spoločnosti: PhDr.Martin Krupa-riaditeľ
(ďalej ako „predávajúci“)

a
2.

Kupujúci:

NEKU,s.r.o.
IČO: 51 372 715
so sídlom SR, 031 01 Liptovský Mikuláš,Stošice 861
zapísaný v Obchodnom registri
bankové spojenie: ............................
oprávnený konať v mene spoločnosti:
(ďalej ako „kupujúci“)
I.
Úvodné ustanovenia

Predávajúci je výlučným vlastníkom osobného motorového vozidla značky RENAULT MASTER JD, rok
výroby 2009, výrobné číslo motora G9U A6, číslo podvozku VF1JDA2DC41832002, farba – biela,
evidenčné číslo vozidla RK 158 BF.
Predávajúci je prvým vlastníkom predmetného osobného motorové vozidla, ktoré nadobudol na základe
kúpnej zmluvy od autorizovaného predajcu značky RENAULT v roku 2009.
II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je osobné motorové vozidlo špecifikované v čl. I tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy spolu s osvedčením o evidencii vozidla
séria TA145 599, technický preukaz číslo AIE 00136. ,protokol o kontrole technického stavu vozidla 5051017-25285-230817-100439,protokol o emisnej kontrole vozidla 0861-002-72793-230817-100254, zimné
pneumatiky na diskoch a dva kľúče od osobného motorového vozidla podľa ustanovení tejto zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy spolu s osvedčením o evidencii vozidla, technickým preukazom,
protokolmi o kontrole technického stavu a emisného stavu vozidla, zimnými pneumatikami a dvoma
kľúčmi prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú v čl. III tejto zmluvy.
III.
Kúpna cena
Zmluvné strany dohodou určili kúpnu cenu predmetu zmluvy podľa bodu I tejto kúpnej zmluvy vo výške
4 900 Eur (slovom štyritisícdeväťstoeur).
prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 14 dní od podpisu tejto zmluvy, na
základe ním vystavenej faktúry.

IV.
Odstúpenie od zmluvy
Omeškanie kupujúceho so zaplatením i kúpnej ceny vo výške 4 900 Eur za podmienok dohodnutých v čl.
III tejto kúpnej zmluvy znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti. Predávajúci je v takomto
prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, pričom obe zmluvné strany sú
povinné vrátiť si plnenie poskytnuté pred odstúpením od zmluvy.
V.
Vlastnícke právo
Predávajúci touto zmluvou prevádza svoje vlastnícke právo k predmetu zmluvy špecifikovaného v článku I
tejto kúpnej zmluvy na kupujúceho, ktorý ho nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej kúpnej
ceny špecifikovanej v čl. III tejto kúpnej zmluvy.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho
odovzdaním predmetu zmluvy.
VI.
Ostatné dojednania
Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy ani iné právne povinnosti, ktoré by
bránili kupujúcemu v užívaní predmetu zmluvy.
Predávajúci ďalej vyhlasuje, že pravdivo a úplne oboznámil kupujúceho so stavom predmetu zmluvy. Ku
dňu podpisu tejto zmluvy je stav najazdených kilometrov na predmete zmluvy 189 849 km. Predávajúci
vyhlasuje, že prístrojový panel nebol porušený ani menený, že vozidlo je v dobrom stave, nebolo
garážované a vykazuje znaky, resp. náznaky korózie.
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla oboznámil, tento stav je mu
známy, zodpovedá bežnému opotrebeniu a predmet zmluvy v tomto stave bez výhrad preberá.
VII.
Záverečné ustanovenia
Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi
prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení
zmluvy na webovom mieste predávajúceho

V Ružomberku,
.
Liptovské múzeum v Ružomberku
PhDr.Martin Krupa-riaditeľ
predávajúci

Neku,s r. o.
Irik Kuboši – konateľ
kupujúci

