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Vzorová zmluva                    č. 3 
 

Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších 

právnych predpisov 
 

Čl. I 
Zmluvné strany: 

 
Predávajúci: 
 
Obchodné meno/ Názov: 
Miesto podnikania/ Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ____, Oddiel: ______, Vložka č.______ 
 
(ďalej len „Predávajúci“) 
 
a 
 
Kupujúci: 
 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
Bydlisko: 
č. OP: 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
 
(ďalej len „Kupujúci“) 
 
Predávajúci a Kupujúci uzatvárajú túto kúpu zmluvu (ďalej len „Zmluva“) za podmienok 
ďalej ustanovených.  
 

ČI. II 
Predmet Zmluvy 

 
Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k osobnému 
motorovému vozidlu, ktoré je bližšie špecifikované v čl. III tejto Zmluvy. Predávajúci 
sa zaväzuje za podmienok stanovených touto Zmluvou odovzdať vozidlo a previesť 
vlastnícke právo k vozidlu na Kupujúceho  a Kupujúci sa zaväzuje za podmienok 
stanovených touto Zmluvou zaplatiť za vozidlo Predávajúcemu dohodnutú kúpnu 
cenu. 

 
Čl. III 

Predmet kúpy/predaja 
 

Predmetom kúpy/predaja tejto Zmluvy je ojazdené osobné motorové vozidlo zn. 
Škoda Octavia, 1,9 TDI, EČ: AB 123 CD, rok výroby 2005, číslo motora: 
.........................., číslo karosérie................., farba: strieborná metalíza, počet 
najazdených kilometrov: 80 000 (ďalej len „Vozidlo“) . 
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Čl. IV 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 
1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene vo výške 6.000- Eur (slovom: 

šesťtisíc eur). 
2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa čl. IV bodu 1 tejto Zmluvy prevodom na účet 

Predávajúceho a to v nasledovných termínoch: 
a) 1. časť kúpnej ceny vo výške 3.000,- Eur bude uhradená v deň podpísania 

tejto Zmluvy; 
b) 2. časť kúpnej ceny vo výške 3.000,- Eur bude uhradená do 30 dní od 

podpísania tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami. Za deň úhrady sa pre 
účely tohto ustanovenia považuje deň pripísania sumy na účet 
Predávajúceho 

 
 

Čl. V 
Výhrada vlastníctva 

 
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Vozidlo zostáva vo vlastníctve Predávajúceho až 
do úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa čl. III tejto Zmluvy.  
 

 
Čl. VI 

Odovzdanie Vozidla 
 

Predávajúci odovzdá Vozidlo Kupujúcemu pri podpise tejto Zmluvy. Predávajúci spolu 
s vozidlom odovzdá Kupujúcemu dva kľúče od vozidla, technickú dokumentáciu, 
záručný list a ostatné dokumenty vzťahujúce sa na Vozidlo. 

 
 

Čl. VII 
Zápis do evidencie motorových vozidiel 

 
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že po úplnom zaplatení kúpnej ceny podľa čl. III 
tejto Zmluvy Kupujúcim požiadajú obe zmluvné strany na príslušnom dopravnom 
inšpektoráte o prepis vlastníka vozidla do príslušnej evidencie. Predávajúci sa týmto 
zaväzuje, že na výzvu Kupujúceho poskytne Kupujúcemu súčinnosť pri všetkých 
úkonoch súvisiacich s prepisom vlastníka Vozidla na príslušnom dopravnom 
inšpektoráte. 

 
Čl. VIII 

Sankcie za porušenie zmluvných povinností 
 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu zákonný úrok z omeškania 
v prípade, že kúpnu cenu nezaplatí tak, ako sa ju zaviazal zaplatiť podľa čl. IV 
tejto Zmluvy. 

2. V prípade, že Predávajúci neposkytne Kupujúcemu súčinnosť (nedostaví sa na 
dopravný inšpektorát, neposkytne informácie vyžadované políciou a pod.) pri 
prepise vozidla na dopravnom inšpektoráte je povinný Kupujúcemu zaplatiť 
Zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur  

 
Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
2. Vzájomné práva a povinnosti výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia 
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ustanoveniami zákona č. 40/1964, Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

 
3. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať o ďalšie ustanovenia výlučne formou 

písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
 
4. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre Predávajúceho 

a druhý pre Kupujúceho a oba rovnopisy majú platnosť originálu. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu Zmluvy porozumeli, že vyjadruje ich 

výslovnú a určitú vôľu, že nebola uzavretá za nápadne výhodných podmienok a na 
znak súhlasu s ňou pripájajú svoje podpisy 

 
 
 
 
 
 
V  .........................dňa......................... 
 
 
 
 

 
______________________                                                 ___________________ 
          Predávajúci                                                                           Kupujúci 

 
 

 
 


