
Kúpna zmluva č. AOMVBA-1-66/2018 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v platnom 
znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

medzi 

Predávajúcim 
 
Obchodné meno: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a. s. 
Sídlo:  Sklabinská 20, 831 06 Bratislava 
Prevádzka:  Bratislava, 
Štatutárny orgán:       Ing. Peter Mitura, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
                                   Ing. Miroslav Kováčik, člen predstavenstva 
Oprávnený konať:   Ing. Ladislav Šmárik, riaditeľ prevádzky Bratislava 
IČO:   44 855 206 
DIČ:   2022850203 
IČ DPH:  SK2022850203 
Bank. spojenie: Štátna pokladnica 
Č. účtu/IBAN: SK93 8180 0000 0070 0035 5129 
Označenie registra: Okresného súdu Bratislava I 
Číslo zápisu:  4804/B 
 
 

(ďalej len „predávajúci“)  
 
 

a  
 
Kupujúcim 
 
Obchodné meno: Boat Outlet  s.r.o. 
Sídlo:  Branická 1689/36, 147 00 Praha 4 
Zastúpený:  Vladimír Janko - konateľ 
IČO:   04726863 
DIČ:   CZ04726863 
Peňažný ústav: Reiffensein Bank 
Č. účtu:  2299050/5500 
 
 (ďalej len „kupujúci“) 
 
 

ČI. I. 
 

Predávajúci je výlučným vlastníkom motorového vozidla: 
 
Značka a typ vozidla:   GMC 3500 
Výrobné číslo vozidla (VIN):  1GDJC34F7VF043293   
Evidenčné číslo vozidla:  BL335GN 
Počet najazdených kilometrov: 259 900 
 

(ďalej len „predmet kúpy“ alebo vozidlo) 
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ČI. II. 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k vozidlu špecifikovanému v článku 

I. tejto zmluvy. 

2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu spolu s vozidlom: 

- osvedčenie o evidencii motorového vozidla (časť I. číslo AVR75471 a časť II. číslo 

PB800942),  

- protokol o technickej kontrole vozidla číslo SKL855271,  

- protokol o emisnej kontrole vozidla SKK400405, 

- kľúče od motorového vozidla v počte 4 ks. 

3. Kupujúci sa zaväzuje motorové vozidlo spolu s osvedčením, kľúčmi a príslušenstvom 

prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú v článku III. tejto zmluvy. 
 

ČI. III. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za motorové vozidlo uvedené v článku I. tejto 

zmluvy vo výške 8 500,- EUR (slovom: osemtisícpäťstoeuro). Prenos daňovej povinnosti 

v zmysle čl. 138 smernice Rady 2006/112/ES a  §69 ods. 6 zákona o DPH. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške podľa 

ods. 1. tohto článku na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to v deň 

podpisu tejto zmluvy. 

 
ČI. IV. 

1. Kupujúci preberá motorové vozidlo uvedené v článku I. tejto zmluvy pri podpise zmluvy. 

Spolu s predmetom kúpy preberá kupujúci od predávajúceho všetky príslušné doklady k 

vozidlu, kľúče k vozidlu a príslušenstvo k vozidlu, ktoré sú uvedené v zápise o prevzatí vozidla. 

2. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu kúpy a kupuje ho v stave ako 

stojí a leží. Stav vozidla a jeho opotrebenie zodpovedajú jeho používaniu, čoho si je kupujúci 

pri kúpe vozidla vedomý. Kupujúci vykonal s vozidlom skúšobnú jazdu. Kupujúci prehlasuje, 

že si pri prevzatí predmetu kúpy tento riadne prezrel a nezistil na predmete kúpy žiadne vady. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že pravdivo informoval kupujúceho o stave predmetu kúpy a nie sú 

mu známe žiadne iné skryté vady predmetu kúpy. 

4. Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne práva tretích osôb a že je 

oprávnený s predmetom kúpy samostatne nakladať. 

ČI. V. 

1. Prevzatím predmetu kúpy kupujúci nadobúda k nemu vlastnícke právo, nie však skôr ako 

úplným zaplatením kúpnej ceny. Týmto okamihom prechádza na neho i nebezpečenstvo škody. 

2.  Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu súčinnosť pri zapísaní zmeny vlastníka 

predmetu kúpy v evidencii motorových vozidiel vedenej príslušným dopravným 

inšpektorátom. 

3. Kupujúci po prihlásení vozidla v Českej republike zašle predávajúcemu potrebné doklady: 
-  osvedčenie o evidencii motorového vozidla (časť I. číslo AVR75471 a časť II. číslo 

PB800942),  
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- tabuľky s evidenčnými číslami vozidla, 

- kópiu úradného dokladu o evidencii vozidla v Českej republike. 

 

 
ČI. VI. 

1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka po vzájomnom rokovaní 

dohodli, že táto zmluva sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Práva a povinnosti 

zmluvných strán v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami k tejto 

zmluve. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých 1 exemplár dostane predávajúci a 

1 kupujúci. 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli všetkým jej ustanoveniam, pričom 

dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán zbavenú 

akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

 
V Bratislave, dňa     V Bratislave, dňa  
 

 

 

 

 

Predávajúci:      Kupujúci: 

 

 
Ing. Peter Mitura    Vladimír Janko 

  

        predseda predstavenstva            konateľ 

            a generálny riaditeľ 

 

 

 

Ing. Miroslav Kováčik 

 

 člen predstavenstva  

 

 

 

 

 

 

 


