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KÚPNA ZMLUVA 

 

Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka uzavreli  

 

EURODRAŽBY.CZ a.s. 

so sídlom: Čimická 780/61, Praha 8, PSČ 181 00, Česká republika 

IČO: 29135419 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. B 20776 

adresa elektronickej pošty: ____________, telefón: ____________ 

zastúpená: __________________ 

(ďalej len "predávajúci", na strane jednej) 

 

a 

 

Meno a priezvisko: ______________ 

rodné číslo: _______________ 

bytom _______________ 

(ďalej len "kupujúci", na strane druhej)  

 

túto 

 

KÚPNA ZMLUVU 

podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky 

zákonník") 

 

 

 
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Predávajúci je vlastníkom predávaného vozidla, špecifikovaného v čl. 2.1 tejto zmluvy, a je 

oprávnený s ním svojím menom nakladať podľa tejto zmluvy, a kupujúci má záujem o kúpu 

tohto vozidla. 

1.2. Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne predaja vozidla a ohľadne 

nadobudnutie vlastníckeho práva k nemu kupujúcim. 
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2. PŘEDMĚT ZMLUVY 

2.1. Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá nasledujúce osobné 

motorové vozidlo, ktoré je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť k nemu vlastnícke 

právo (ďalej len "vozidlo"): 

2.1.1 továrenská značka _________, 

2.1.2. model/obchodný názov _________, 

2.1.3. EČV _________ 

2.1.4. dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) _________, 

2.1.5 dátum prvej evidencie v SR __________, 

2.1.6. číslo karosérie (VIN) _________, 

2.1.7. farba _________, 

2.1.8. druh paliva _________, 

2.1.9. stav tachometra _________ km, 

2.1.10. zdvihový objem valcov _________ l, 

2.1.11. kľúče: 2 ks kľúčov od vozidla, 

2.1.12. príslušenstvo vozidla: zabezpečovací systém _________, zdvihák vozidla, kľúč na 

kolesá, základná povinná výbava. 

 

2.2. Spolu s vozidlom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu veľký technický preukaz a 

osvedčenie o evidencii vozidla. 

2.3. Kupujúci sa zaväzuje, že vozidlo prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu, a to vo výške 

a za podmienok stanovených v článku. 3 tejto zmluvy. 

3. KÚPNA CENA 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vozidla vo výške _________, - EUR (slovom: 

_________ eur), vrátane všetkých daní (vrátane dane z pridanej hodnoty) a poplatkov. 

3.2. Kupujúci pred uzavretím tejto zmluvy uhradil sumu zodpovedajúcu celej kúpnej cene 

predávajúcemu ako zálohu na kúpnu cenu, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet 

predávajúceho č. _________, vedený u banky _________. Uzatvorením tejto zmluvy sa 

uhradená záloha použije na úhradu kúpnej ceny, a tým je povinnosť kupujúceho uhradiť 

kúpnu cenu predávajúcemu splnená. 

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE VOZIDLA, VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO 

ŠKODY NA VECI 

4.1. Vozidlo bude predávajúcim odovzdané kupujúcemu pri uzatvorení tejto zmluvy a o 

odovzdaní vozidla bude spísaný preberací protokol. Pri odovzdávaní bude vozidlo pred 

samotným odovzdaním skontrolované a budú vyskúšané jeho funkcie. 



3 / 5 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci sa stane vlastníkom vozidla okamihom uzatvorenia 

tejto zmluvy.  

4.3. Prevzatím vozidlá podľa čl. 4.1 tejto zmluvy prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody 

a náhodnej skazy na vozidle. 

4.4. Strany zabezpečia na príslušnom dopravnom inšpektoráte Polície Slovenskej republiky zápis 

zmien údajov vozidla zapisovaných do evidencie vozidiel, tzn. nahlásia zmenu v osobe 

vlastníka vozidla na kupujúceho. Strany sa zaväzujú poskytnúť si v tejto veci všetku potrebnú 

vzájomnú súčinnosť. Všetky poplatky v ich celkovej výške, súvisiace so zápisom zmien 

v evidencii vozidiel (a s predchádzajúcimi nutnými prehliadkami vozidla) hradí kupujúci. 

5. STAV VOZIDLA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNENÍA 

5.1. Vozidlo je predávané ako ojazdené a opotrebované. Stav vozidla zodpovedá veku vozidla a 

počtu najazdených kilometrov. 

5.2. Vozidlo má nasledujúce vady: vady sú uvedené v preberacom protokole, ktorý tvorí prílohu č. 

1 tejto zmluvy. 

5.3. Predávajúci pred uzavretím tejto zmluvy upozornil kupujúceho na stav vozidla a na 

skutočnosť, že ide o vozidlo použité a za dobu používania opotrebované. Predávajúci 

odporúča kupujúcemu vykonať odbornú prehliadku vozidla a prípadné opravy zistených 

nedostatkov. 

5.4. Kupujúci prehlasuje, že bol plne oboznámený s celkovým technickým stavom a 

prevádzkovými vlastnosťami vozidla, toto si riadne prezrel, vykonal skúšobnú jazdu a nezistil 

žiadne vady, ktoré by bránili v užívaní vozidla, a v tomto stave ho preberá. 

5.5. Predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré 

má vozidlo pri prevzatí kupujúcim, ani za vady vyššie uvedené v čl. 5.2 tejto zmluvy. Zmluvné 

strany berú na vedomie, že týmto vadám zodpovedá výška dohodnutej kúpnej ceny ako nižšej 

ceny už zahŕňajúcej aj primeranú zľavu z kúpnej ceny z dôvodu týchto vád, pričom kupujúci 

súhlasí s takýmto určením výšky kúpnej ceny. Predávajúci neposkytuje zmluvnú záruku za 

akosť vozidla.   

5.6. Kupujúci je vadu vozidla povinný vytknúť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, 

kedy mal možnosť vadu zistiť, a to buď označením vady, alebo oznámením, ako sa prejavuje. 

5.7. Zmluvné strany dojednávajú - so zreteľom na to, že ide o predaj použitého tovaru - skrátenie 

doby pre uplatnenie práv z vadného plnenia na polovicu zákonnej doby, t.j. na dobu 12 

(dvanástich) mesiacov od prevzatia vozidla. Zmluvné strany ďalej dojednávajú, že sa 

odchyľujú od ustanovenia § 626 ods. 3 Občianskeho zákonníka tak, že, obdobne ako v zmysle 

ustanovenia § 620 ods. 2, skracujú dobu pre oznámenia skrytých vád na 12 (dvanásť) mesiacov 

po odovzdaní veci. 
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5.8. Kupujúci je povinný vykonávať všetok servis a opravy po celú dobu pre uplatnenie práv z 

vadného plnenia v servise autorizovanom pre príslušnú továrenskú značku vozidla. 

5.9. V prípade oznámenia vady vozidla je kupujúci povinný použiť reklamačný protokol 

predávajúceho a s ďalším postupom počkať na vyjadrenie predávajúceho k vytknutej vade. 

5.10. V ostatnom sa práva a povinnosti z vadného plnenia riadi príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 

5.11. Predávajúci postupuje touto zmluvou na kupujúceho všetky prípadné práva zo zodpovednosti 

za vady vozidla (vrátane záručnej zodpovednosti), ktorú má voči tretím osobám, či už takéto 

práva zo zodpovednosti za vady vyplývajú zo zmlúv, alebo z jednostranných vyhlásení 

urobených voči predávajúcemu, a kupujúci ich touto zmluvou preberá. 

 
6. SPOTREBITEĽSKÉ USTANOVENIA 

6.1. Ustanovenia tohto článku zmluvy sa použijú pre právny vzťah založený touto zmluvou, keďže 

ju predávajúci ako podnikateľ uzatvára s kupujúcim ako so spotrebiteľom. 

6.2. Predávajúci uvádza nasledujúce informácie: (i) totožnosť, telefónne číslo a adresa pre 

doručovanie elektronickej pošty predávajúceho sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy; (ii) táto 

zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne predaja vozidla, ktoré je bližšie 

špecifikované v čl. 2.1 tejto zmluvy, a nadobudnutie vlastníckeho práva k nemu kupujúcim; 

(iii) kúpna cena vozidla je upravená v čl. 3 tejto zmluvy; (iv) kúpna cena vozidla je hradená 

bezhotovostne; (v) kupujúcemu nevznikajú žiadne náklady súvisiace s dodaním vozidla; 

náklady na evidenciu vozidlá sú určené všeobecne záväznými právnymi predpismi; (vi) údaje 

o právach vznikajúcich z vadného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky na 

uplatňovanie týchto práv upravuje čl. 5 tejto zmluvy; (vii) táto zmluva nie je uzatvorená na 

dobu neurčitú; (viii) na základe tejto zmluvy nie je poskytovaný digitálny obsah. 

6.3. Spotrebiteľ prehlasuje, že mal možnosť sa oboznámiť so znením tejto zmluvy v dostatočnom 

predstihu pred jej uzatvorením. 

6.4. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej 

adresy uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle 

predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. 

6.5. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z tejto zmluvy je príslušná Slovenská 

obchodná inšpekcia, adresa ústredného inšpektorátu: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, 

Slovenská republika, internetová adresa: www.soi.sk a adr@soi.sk.  

http://www.soi.sk/
mailto:adr@soi.sk
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7. ĎALŠIE USTANOVENIA 

7.1. Každá zo zmluvných strán má právo od tejto zmluvy písomné odstúpiť, ak druhá strana 

nesplní povinnosť, ktorú jej ukladá táto zmluva či Občiansky zákonník, a to ani v primeranej 

dodatočnej lehote určenej vo výzve na splnenie. 

7.2. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, 

ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

7.3.    Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť z tejto zmluvy, alebo zmluvná strana, ktorá s 

prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť z tejto zmluvy, je 

povinná oznámiť druhej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení 

povinnosti a jej dôsledky. Správa musí byť podaná bez zbytočného odkladu po tom, čo sa 

povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. 

8.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej riadneho podpísania všetkými účastníkmi 
zmluvy. 

8.2. Táto zmluva, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s 

ňou, sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Občianskym zákonníkom, 

ktorý právny poriadok zmluvné strany ako účastníci zmluvy s cudzím prvkom vyslovene 

potvrdzujú ako svoju voľbu rozhodného práva, ktorým sa ich vzájomný zmluvný vzťah 

vzniknutý na základe tejto zmluvy má spravovať a vykladať. Týmto nie sú dotknuté práva 

spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov. 

8.3. Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na niektoré ustanovenie tejto zmluvy, je neplatným len 

toto ustanovenie, pokiaľ z jeho povahy alebo obsahu alebo z okolností, za ktorých bolo 

dohodnuté, nevyplýva, že ho nemožno oddeliť od ostatného obsahu zmluvy. 

8.4. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy a nahrádza 

všetky predchádzajúce dojednania zmluvných strán ohľadom predmetu tejto zmluvy. 

8.5. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán s tým, že zmena tejto 

zmluvy menej prísnou formou sa vylučuje. 

8.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 01 - preberací protokol. 

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po jednom (1) vyhotovení. 

8.8. Účastníci tejto zmluvy si jej obsah prečítali, prehlasujú, že s ním súhlasia, a na dôkaz toho 

pripájajú svoje podpisy. 
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Podpisy: 

V _________ dňa __________ V _________ dňa __________ 

____________________________   ____________________________ 

predávajúci      kupujúci  

EURODRAŽBY.CZ a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


