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Kupní smlouva  
uzavřená podle § 409 a násl. Obchodního zákonníku SR 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Prodávající:  

 

  Společnost:                      Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť  

  Sídlo:                               Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 

  Zastoupená:                     Ing. Martin Jaš - předseda představenstva 

                                           Ing. Matúš Murajda -  člen představenstva 

   IČO: 31 718 922 

   IČ DPH: SK2020523868 

   DIČ: 2020523868 

   Bankovní spojení: Všeobecná úverová banka, a. s. 

   SWIFT (BIC): SUBASKBX 

   IBAN: SK7002000000000003704572 

   Kontakt: tel.: 051/7470 211, e-mail: dpmp@dpmp.sk 

   Zápis v rejstřiku: Obchodný register Okresného súdu v Prešove, Odd.: Sa, vložka č.:  253/P 

   Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Igor Ivanko, vedúci PTZ a údržby trolejbusov  

         

  a 

 

2. Kupující: 

 

    Společnost:                     ZEDEXO s.r.o. 

    Sídlo:                              Skořepka 336/15, Trnitá, 602 00  Brno 

    Zastoupená:                    Zdeněk Baďura - jednatel 

    Osoba zmocněná k jednání ve všech věcech: Zdeněk Baďura 

    IČO:                               05620520 

    DIČ:                               CZ05620520 

    Bankovní spojení:          CITFIN a.s., Praha 

    SWIFT (BIC):                CITFCZPP 

    IBAN:                            CZ5520600000000001135652 

 

    níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění: 

   

 

II. Předmět a účel smlouvy 

 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže specifikovaného zboží a že na tomto zboží 

neváznou žádná práva ani neexistují jiné skutečnosti, které by jej omezovaly v odevzdání zboží a převodu 
vlastnického práva ke zboží na kupujícího. 

2. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy odevzdat kupujícímu zboží dále ve smlouvě 

specifikované a převést na něho v souladu s touto smlouvou vlastnické právo ke zboží a kupující se 
zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu. 

3. Zbožím dodávaným na základě této smlouvy je nepojízdný trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus Citelis - 1ks a 

nepojízdný trolejbus Škoda 25 Tr Irisbus Citelis - 1 ks. 
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4. Technická specifikace 

 

P.č. Evidenční číslo 
trolejbusu 

Typ 
 trolejbusu 

Výrobní číslo trolejbusu Rok výroby 
trolejbusu 

Ujeté km 
trolejbusu 

1. 

2. 

705 

704 

Škoda 24 Tr Irisbus 

Škoda 25 Tr Irisbus 

TM96TAJ6V7ASE3230 

TM97TAJ6C6ASE3198 

2007 

2006 

675 809 

661 238 

      

5. Kupující prohlašuje, že je mu znám technický stav a rozsah poškození předmětu plnění. Tento stav 

odpovídá i datu výroby a počtu ujetých kilometrů.  

6. Nepojízdné trolejbusy jsou kompletní, kromě informačních panelů. 

7. Na předmět smlouvy se záruka neposkytuje. 

 

III. Kupní cena 

 
1. Prodávající  a kupující se dohodli, že cena za předmět plnění dle čl. II. bodu 3 této smlouvy je stanovena 

ve výši 1 200,00 EUR za trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus Citelis  a 1 600 EUR za trolejbus Škoda 25 Tr 

Irisbus Citelis. Celkem  je za oba trolejbusy částka 2 800 EUR , slovy : dvatisíceosmset  EUR. 

2. Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena bez DPH. DPH bude řešeno v souladu se 

zákonem. 
 

IV. Platební podmínky 

 
1. Kupující se zavazuje nejpozději v čase předání předmětu plnění uhradit prodávajícímu kupní cenu. 

Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím před přejímkou předmětu plnění.   

Faktura bude zaslána kupujícímu na e-mail : zedexo@centrum.cz.   
2. K datu předání a převzetí předmětu plnění vyhotoví prodávající protokol o předání a převzetí.  

3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti a jeho součástí budou protokoly o předání a převzetí, 

podepsané pověřeným pracovníkem prodávajícího a kupujícího.  

 

V. Způsob, doba a místo plnění 

 
1. Prodávající umožní kupujícímu převzít předmět plnění.  

2. Předmět plnění převezme kupující v areálu DPMP, a.s., Bardejovská 7  Ľubotice, v pracovní dny v době 
od 6:00 do 14:00, pokud nebude dohodnuto jinak. 

3. Kupující je povinen odvést předmět plnění z areálu DPMP, a.s., Bardejovská 7  Ľubotice nejpozději do 

30.9.2022, pokud nebude dohodnuto jinak.  

4. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na kupujícího v době, kdy jej převezme od prodávajícího, 
přímo on nebo jím pověřený zástupce, t.j. v okamžiku předání v ujednaném místě. 

5. Předmět plnění/trolejbusy/ bude řádně připraven pro účely přepravy podle obvyklých zvyklostí. 

6. Odvoz vozidla z areálu DPMP a.s. Bardejovská 7 Ľubotice zabezpečí kupující na vlastní náklady. 
7. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy kupující 

zaplatí kupní cenu za dodaný předmět plnění. 

 

VI. Smluvní sankce 

 
1. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením kupní ceny, zavazuje se uhradit prodávajícímu 

úroky z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury. 

2. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. 

Ve vyúčtování musí být uvedena výše, důvod a splatnost smluvní sankce. V případě, že nesplněním 
závazku vyplývajícího z této smlouvy vznikne smluvní straně škoda, je tato strana oprávněna požadovat 

náhradu škody ve výši převyšující sjednanou smluvní sankci. 

3. Náhrada škody musí byt druhé smluvní straně vyúčtována za obdobných podmínek jako smluvní 
sankce. 
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VII. Ukončení smluvního vztahu 

 

1.  Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou nebo písemným odstoupením prodávajícího 

nebo kupujícího v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy. 
2.  Za podstatné porušení smlouvy strany považují zejména nezaplacení faktury ve smyslu článku IV.  

3.  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní sankce a na náhradu škody. 

4.    Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být datována a podepsána osobami oprávněnými k podpisu 
smluvních ujednání. 

5.  V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod 

odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. 

 

VIII. Ostatní smluvní ujednání 

 

1.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem po dni její zveřejnění. 
2.  Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou číslovaných písemných dodatků, které budou 

platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.  Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, každý má platnost originálu. Každá  
ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. 

4.  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, nikoliv 

v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu přečetly,  
s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy. 

 

 

 
 

 

 
   V  Ľuboticiach  dne :                                 V Brně  dne :   

 

 

 
        Za  prodávajícího                                                                           Za kupujícího 

         

 
 

 

 
 

 

           Ing. Martin Jaš                       Zdeněk Baďura            

    předseda představenstva                  jednatel společnosti 
       

 

 
 

 

 
 

 

       Ing. Matúš Murajda 

       člen představenstva                
 


