
Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Zmluva") medzi

1. Predávajúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zápis v Obchodnom registri:
Zastúpený:

(ďalej len "Predávajúci")

2. Kupujúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zápis v Obchodnom registri:
Zastúpený:

(ďalej len "Kupujúci")

v nasledovnom znení:

PCA Slovakia, s.r.o.
Automobilová ulica 1,91701 Trnava
Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14325/T, IČO: 36256013,
Ing. Martin Dzama, konateľ

Stredná priemyselná škola dopravná
Študentska 23,91745 Trnava
IČO: 00491861, DIČ: 2021175981
Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

Článok 1
Predmet Zmluvy

1.1 Predávajúci je vlastníkom nasledujúcich motorových vozidiel, vrátane ich príslušenstva,
špecifikovaných v preberacom protokole, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej len "Preberací
protokol"), ktoré v súlade a za podmienok tejto Zmluvy (ďalej len "Vozidlá") predáva
Kupujúcemu a Kupujúci sa za tieto Vozidlá zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu
cenu vo výške 33,15 EUR vrátane 20 % DPH za každé Vozidlo (ďalej len "Kúpna cena").

1.2 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Vozidlá sú predávané ako učebná pomôcka na pedagogické
účely - technické vzdelávanie na účely montáže, demontáže súčiastok (majú povahu vraku). Ide
o predsériové vozidlá, označené ako deklasované, t.j. určené nie na predaj zákazníkovi. Vozidlá nie
sú spôsobilé na prevádzku ako dopravný prostriedok v cestnej premávke v zmysle príslušných
predpisov a nespÍňajú podmienky príslušných predpisov na ich zaevidovanie v evidencii vozidiel
vedenej dopravným inšpektorátom. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho a kupujúci berie
na vedomie, že vozidlo nie je schopné akejkoľvek prevádzky (je určené len na výučbu bez toho aby
sa akýmkoľvek spôsob vozidlo uviedlo do pohybu), takáto prevádzka by mohla ohroziť život
a zdravie. Akákoľvek súčasť Vozidla, t.j. akákoľvek súčiastka, komponent, zložka, ktorá môže byť
nejakým spôsobom oddelená, napr. pneumatiky, mechanické diely Vozidla (motor, prevodový
mechanizmus), palubná doska, ovládacie prvky, chladiaci alebo vykurovací systém a pod., nie je
spôsobilá na použitie ako náhradný diel do vozidla používaného štandardne ako dopravný
prostriedok v cestnej premávke. Spolu s Vozidlami odovzdáva Predávajúci Kupujúcemu technickú
dokumentáciu na pedagogické účely.

1.3 Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu na účet Predávajúceho vedený vo VÚB, a.s. číslo účtu:
1765860955/0200 (ďalej len "Účet predávajúceho") do 7 (siedmych) dní odo dňa podpisu
Zmluvy.

Článok 2
Odovzdanie, prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva vzniku škody na Vozidlách

2.1 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že k prevodu vlastníckeho práva k Vozidlám z Predávajúceho
na Kupujúceho dochádza podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.



2.2 Predávajúci prenechá Vozidlá Kupujúcemu a Kupujúci Vozidlá prevezme na základe podpisu
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami.

2.3 Nebezpečenstvo vzniku škody na Vozidlách prechádza na Kupujúceho súčasne s prechodom
vlastníckeho práva, ku dňu podpisu Preberacieho protokolu.

2.4 Vozidlá je povinný si prevziať Kupujúci v závode Predávajúceho na vlastné náklady
a nebezpečenstvo.

Článok 3
Vyhlásenia a ostatné záväzky Zmluvných strán

3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnení uzavrieť túto Zmluvu, že obdržali všetky súhlasy
príslušných orgánov, ktorých súhlasy sa vyžadujú pre uzatvorenie tejto zmluvy, že táto Zmluva
vyjadruje ich slobodnú vôľu, že tejto Zmluve rozumejú, že táto Zmluva je vzájomne ekonomicky
výhodná, a že nie je uzavretá v tiesni alebo inak za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak
súhlasu s textom túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú.

3.2 Kupujúci potvrdzuje, že bol pred uzavretím Zmluvy riadne oboznámený s Predávajúcim výslovne
určeným účelom použitia Vozidiel iba na pedagogické účely a s výslovným vyhlásením
Predávajúceho, že Vozidlá, ani žiadna ich súčasť nie sú spôsobilé na prevádzku ako dopravný
prostriedok tak, ako je uvedené v článku 1, odsek 1.2 Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať
dohodnutý účel použitia Vozidla a za týmto účelom podpisuje prehlásenie o vozidle, ktoré tvorí
prílohu č. 3 Zmluvy.

3.3 V prípade fyzickej likvidácie Vozidiel sa Kupujúci zaväzuje odovzdať Predávajúcemu doklady
o likvidácii Vozidiel a štítky s označením čísla podvozku vozidiel.

3.4 Predávajúci prehlasuje, že na Vozidlách neviaznu žiadne práva tretích osôb.

3.5 Záväzok predať Vozidláje splnený odovzdaním a prevzatím Vozidiel.

3.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Predávajúci nezodpovedá za vady Vozidiel alebo
ktorejkoľvek súčasti ktoréhokoľvek Vozidla, a Kupujúci nemá nárok požadovať od Predávajúceho
náhradu škody vzniknutej v dôsledku akejkoľvek vady na Vozidlách.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1 Táto Zmluvaje platná a účinná dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

4.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve upravené, sa riadia Obchodným zákonníkom a príslušnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.3 Túto Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými stranami.

4.4 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom
rovnopise.

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej
obsah vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, ju podpísali.

v 2 1 -02- 2021V Trnave dna .

PCA Slovakia, s.r.o Stredná priem)J9lná škola dopravná
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1. Predávajúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zápis v Obchodnom registri:
Zastúpený:

(ďalej len "Predávajúci")

2. Kupujúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
Zápis v Obchodnom registri:
Zastúpený:

(ďalej len "Kupujúci")

Príloha Č. 1
Preberací protokol k Zmluve

PCA Slovakia, s.r.o.
Automobilová ulica 1, 91701 Trnava,
Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14325/T, IČO: 36256013,
Ing. Martin Dzama, konateľ

Stredná priemyselná škola dopravná
Študentska 23,91745 Trnava
IČO: 00491861, DIČ: 2021175981
Ing. Peter Papík

svojimi podpismi potvrdzujú, že dnešného dňa Predávajúci previedol vlastnícke právo a Kupujúci
nadobudol vlastnícke právo k nasledujúcemu vozidlu a komponentom, vrátane ich príslušenstva:

Vozidlo:

Továrenská značka: Peugeot Typ motora ZKO 1

Typ:e208 Počet miest (na sedenie/na státie/lôžok): 5/0/0

Rok výroby: 2021 Celková hmotnosť: 1910 kg

Výrobné číslo podvozka: VR3UHZKXZMT051955 Farba: šedá
(znehodnotené v motorovom priestore)

Výrobné číslo motora:

Príslušenstvo vozidla:
Kľúče od vozidla + technická dokumentácia na pedagogické účely

Z 1 -02- 2D22 
VTmavedňa .

PCA Slovakia, s.r.o Stredná priem~á šk9!a dopravná
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