
Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR 

I. Zmluvné strany 

1. Predávajúci: 

Spoločnosť: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
Sídlo: Bardejovská č.7,  080 06 Ľubotice 
V zastúpení: Ing. Martin Jaš – predseda predstavenstva  
 Lukáš Anderko – člen predstavenstva 
IČO: 31718922 
IČ DPH: SK2020523868 
DIČ: 2020523868 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
SWIFT (BIC): SUBASKBX 
IBAN: SK70 0200 0000 0000 0370 4572 
Kontakt: tel.: 051/7470211,     e-mail: dpmp@dpmp.sk 
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu v Prešove, Odd.: Sa, vložka č.: 253/P 

a 

2. Kupujúci: 

Spoločnosť: Final Form, a.s. 
Sídlo: Robotnícka č. 10,  974 01 Banská Bystrica 
V zastúpení: Radoslav Bartík – predseda predstavenstva 
 Oliver Petro – člen predstavenstva 
IČO: 46199411 
IČ DPH: SK2023283592 
Kontakt: Ing. Peter Kočan, tel.: 0918 160 520, prevádzka Kendice 
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, Odd.: Sa, vložka č.: 1103/S 
 

II. Predmet a účel zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje podľa tejto zmluvy dodať kupujúcemu vyradené autobusy 

a trolejbusy (ďalej len „vozidlá“) a previesť na neho v súlade s touto zmluvou vlastnícke právo 

k vozidlám a kupujúci sa zaväzuje vozidlá od predávajúceho prevziať a zaplatiť dohodnutú 

kúpnu cenu. 

2. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom vozidiel dodaných kupujúcemu podľa tejto 

zmluvy a že neexistujú žiadne skutočnosti, ktoré by obmedzovali odovzdanie vozidiel a 

prevod vlastníckeho práva na kupujúceho za účelom zhodnotenia/zneškodnenia vyradených 

vozidiel. 

3. Doba odovzdávania vozidiel: Vozidlá budú odovzdávané kupujúcemu počas účinnosti tejto 

zmluvy do 31.08.2022 postupne podľa dohodnutého 

harmonogramu v závislosti od vyraďovacieho procesu vozidiel. 

4. Predpokladané množstvo vozidiel odovzdávaných kupujúcemu počas doby účinnosti tejto 

zmluvy: 

- 10 ks autobusov, 

- 5 ks trolejbusov. 
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Z uvedeného predpokladaného množstva nevyplýva pre predávajúceho povinnosť toto 

množstvo v plnom rozsahu dodať kupujúcemu počas účinnosti tejto zmluvy. 

5. Pri odťahovaní vozidiel je kupujúci povinný najneskôr na nasledujúci deň uviesť odstavnú 

plochu do pôvodného stavu vrátane likvidácie odpadu vzniknutého po odtiahnutí vozidla. 

V prípade že kupujúci nesplní tento záväzok, predávajúci si môže uplatniť zmluvnú pokutu 30 

EUR/deň až do doby uvedenia odstavnej plochy do pôvodného stavu. 

6. Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený so stavom vozidiel. 

 

III. Kúpna cena 

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že cena za predmet plnenia podľa čl. II. bod 4 tejto zmluvy 

je stanovená vo výške: 

 Vyradené vozidlo (autobus/trolejbus)  0,08 EUR/kg bez DPH 

 Trakčný motor     0,30 EUR/kg bez DPH 

2. Jednotková cena stanovená v EUR/kg bez DPH bude vynásobená skutočnou hmotnosťou 

jednotlivých vozidiel a hmotnosťou trakčných motorov na základe úradného váženia v mieste 

kupujúceho. 

3. Náklady spojené s prepravou vozidiel znáša kupujúci. 

 

IV. Platobné podmienky a spôsob plnenia 

1. Kupujúci bude odoberať vozidlá z areálu Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. na ulici 

Bardejovská č. 7 postupne podľa dohodnutého harmonogramu. Na každé odobraté a zvážené 

vozidlo bude vystavený dodací list – vážny lístok a SLNO. Na základe dodacích listov k dátumu 

odovzdania vozidla predávajúci vystaví raz mesačne daňový doklad - faktúru. Splatnosť 

faktúry bude do 14 dní od jej vystavenia a zaslania kupujúcemu. 

2. Predávajúci umožní kupujúcemu vstup do areálu Dopravného podniku mesta Prešov, a.s. za 

účelom prevzatia vozidiel. 

3. Vlastnícke právo k vozidlám prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu, keď 

kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodané vozidlá.  

4. Nebezpečenstvo škody na vozidle prechádza na kupujúceho v čase, keď vozidlo odoberá od 

predávajúceho. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2022 

2. Predávajúci si vyhradzuje možnosť, že v prípade potreby predloží kupujúcemu formou 

dodatku k tejto zmluve návrh na dodanie ďalších vozidiel, a to 5 autobusov a 3 trolejbusy za 

nezmenenú cenu, t. j. za cenu podľa tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a 

účinnosť po dni zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 

www.crz.gov.sk. 

4. Zmluvné vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane po 

jednom vyhotovení. 
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6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, na dôkaz čoho 

pripájajú vlastnoručné podpisy.  

 

 

V Ľuboticiach dňa:       V Kendiciach dňa: 

 

 

Za predávajúceho:       Za kupujúceho:   

  
 
 
Ing. Martin Jaš                                  Radoslav Bartík 
predseda predstavenstva      predseda predstavenstva 

          

 

 

Lukáš Anderko        Oliver Petro 

člen predstavenstva       člen predstavenstva 


