
Kúpna zmluva na vozidlo pre DHZ Reanult 
č. 3/2019/OVS

Objednávateľ: Mesto Žarnovica
Námestie SNP 33
966 81 Žarnovica 
IČO: 00321117 
DIČ:2021111543 
Účet: SK72 0200 0000 0000 1482 4422

Dodávateľ: SOS TRUCK s.r.o.
Nová 1443
966 81 Žarnovica 
IČO: 47613441 
IČ DPH: SK2023983511 
Účet: SK38 0900 0000 0050 7666 0577

I. Predmet zmluvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať pre objednávateľa (a objednávateľ od dodávateľa odobrať) v zmysle 
Zmluvy č. 3/2019/OVS špeciálne hasičské vozidlo Renault typ 4X4, r. v. 1996, VIN: 
VF6X4JP400000985, ktoré bolo vytypované členmi DHZ na intemetovej stránke upredajcu 
v Poľsku od ktorého toto odoberie dodávateľ. Kúpna cena samotného vozidla predstavuje sumu vo 
výške 17.000 EUR vrátane DPH a zahŕňa aj náklady dodávateľa na kúpu vozidla v Poľsku, náklady 
na dovoz na Slovensko, jeho prihlásenie na Slovensku na dodávateľa. Objednávateľ vyhlasuje 
a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že vozidlo si sám vyhľadal, vymienil práve toto 
vozidlo, preveril osobu jeho vlastníka, jeho pôvod, ako aj možnosť úspešného prihlásenia na 
Slovensku bez dodatočných nákladov, odskúšal a berie na vedomie, že dodávateľ s vozidlom 
neprišiel do kontaktu, nepozná ho a negarantuje jeho faktický a ani právny stav s čím objednávateľ 
súhlasí.

2. Dodávka spočíva v zabezpečení vozidla s kompletnou dokumentáciou a jeho odovzdaní objedná
vateľovi.

II. Náklady na nákup a sprostredkovanie

1. Dodávateľ dodá vozidlo s výškou nákladov a v lehote podľa tejto zmluvy. Celková cena bude 
pozostávať z ceny za vozidlo, DPH, nákladov na dovoz, nákladov na zabezpečenia kompletnej 
dokumentácie.

2. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe platby za sprostredkovanie, a to:
Preddavková platba 10.000 Eur, po podpise Zmluvy, na základe zálohovej faktúry.
Doplatok do výšky skutočných nákladov na základe vyúčtovacej faktúry v lehote splatnosti faktúry.

3. Preddavok je potrebné vyúčtovať po dodaní vozidla alebo najneskôr do 3 mesiacov po podpise 
zmluvy.

III. Dodacie podmienky

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať vozidlo najneskôr do 30. 7. 2019.



IV. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dodané vozidlo ihneď po dodaní zálohovej 
faktúry.

2. V prípade nedodania vozidla alebo nezúčtovania preddavku do 3 mesiacov od zaplatenia 
zálohovej faktúry je dodávateľ povinný vrátiť platbu na účet objednávateľa.

V. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej rozsahu.

2. Meniť alebo dopĺňať zmluvu možno len formou písomných dodatkov k zmluve. V ostatných 
otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákoimíka 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.

V Žarnovici dňa 27. 5. 2019

Za dodávateľa:

yrnovica
uhH: SK2023983511


