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KÚPNA ZMLUVA 
 
Zmluvné strany: 
 
Obchodné meno: St. Patrick Holding, s. r. o. 
Sídlo: Hraničná 16, 821 05 Bratislava 
IČO: 45334536 
DIČ: 2022951249 
IČ DPH: SK2022951249 
Zapísaná: Zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddl: Sro, vložka č.: 1142/B. 
Konateľ spoločnosti  Patrik Hubík 
Bankové spojenie: Číslo účtu: 292 687 9177 / 1100 Tatra Banka 
(ďalej len ako „Predávajúci“) 
 
a 
 
Meno a priezvisko  :        
Rodné číslo   :      
Trvale bytom   :       
 
(ďalej len ako „Kupujúci“) 
 
uzatvorili v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka túto kúpnu 
zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“): 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

 
Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:  
 
Druh vozidla   : Osobné    
Továrenská značka, typ  :       
Výrobné číslo karosérie  :       
Evidenčné číslo vozidla  :       
 
(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“). 
 

Článok II 
Predmet Zmluvy 

 
Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú 
kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho 
výlučného vlastníctva.  

Článok III 
Kúpna cena 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne dohodnutú 

kúpnu cenu vo výške       € . Vrátane DPH 
2. Predávajúci vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje kúpnu cenu a vystavenú faktúru odovzdá  Kupujúcemu 

pri podpise tejto Zmluvy.  
3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 

uvedenej v tomto článku III Zmluvy: 
- bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a 

to v deň podpisu tejto Zmluvy ak sa nedohodnú inak. 
 

4. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III Zmluvy 
nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto 
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Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si 
navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa 
doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.   

 
Článok IV 

Stav Predmetného motorového vozidla 
 

1. Predávajúci vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo: 
a. bolo používané,  
b. má nasledovné vady: viď preberací protokol (neoddeliteľná súčasť zmluvy) 

2. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho 
obhliadkou a  kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy, zaznamenanom 
v preberacom protokole.. 
 

Článok V 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 
1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci 

Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy spolu so všetkými dokladmi potrebnými na prevádzku 
Predmetného motorového vozidla, ktoré sú uvedené v preberacom protokole..  

2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému motorovému vozidlu 
prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa 
článku III tejto Zmluvy. 

3. Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri prepise vlastníctva k Predmetnému motorovému 
vozidlu v evidencii motorových vozidiel, najmä ale nie len dostaviť na príslušný orgán policajného 
zboru a odhlásiť Predmetné motorové vozidlo z evidencie motorových vozidiel do najneskôr 10 dní 
odo dňa úhrady fakturovanej čiastky za vozidlo a za sprostredkovateľský poplatok. 

 
Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre 
každú zo zmluvných strán.  

2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak 
súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako 
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.  

4. Kupujúci podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že mu boli v rozsahu § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších 
predpisov Predávajúcim poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu 
zverejnenom na webovej stránke www.saaauction.sk v časti "Ochrana osobných údajov", ktorá je 
aj v tlačenej forme dostupná aj na obchodnom mieste Predávajúceho. 

5. Kupujúci sa zaväzuje, že ak bude Predávajúcemu poskytovať alebo sprístupňovať osobné údaje 
iných fyzických osôb, bude pred takýmto sprístupnením alebo poskytnutím disponovať náležitým 
oprávnením v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (súhlasom dotknutej osoby). 

 
V Bratislave, dňa ............................. 
 
  
 
 
 
___________________________   _____________________________  
Predávajúci      Kupujúci 
St. Patrick Holding s.r.o. 


