
K ú p n a   z m l u v a 

č.20224001 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

I.  P r e d á v a j ú c i:  Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 
      Námestie 1. mája 53/4, 903 01 Senec 
      v zastúpení: Bc. Marek Šmihel, konateľ 

      IČO: 44537476 

      DIČ: 2022742293 

      IČ DPH: SK2022742293 

      OR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: S.r.o., vložka číslo: 56029/B 

     Bankové spojenie: 4007558750/7500 

   Číslo účtu IBAN: SK96 7500 0000 0040 0755 8750 

/ďalej  len „predávajúci“/  

a 

 

II.  K u p u j ú c i : Peter Feranc 

Andreja Sládkoviča 3967/32, 90301 Senec 

                 IČO : 45 865 132 

                                    DIČ : 1083135911 

                                    IČ DPH : neplatca 

a 

   Tomáš Szabo 

   Kollárova 2133/1, 90301 Senec 

   IČO: 47 142 928 

   DIČ: 1080792746 

   IČ DPH: neplatca 

/ďalej len „kupujúci“/ 

/spoločne ďalej aj len“ zmluvné strany“/ 

 

uzatvárajú podľa §588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 

znení  túto kúpnu zmluvu č. 20224001 

 (ďalej len „zmluva“) 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom 20 ks vodných bicyklov (ďalej iba „predmet 

kúpy“), bližšie špecifikovaného nasledovne: 

 

Počet kusov: 3 

Typ plavidla: SHARK 

Druh a určenie: vodný bicykel 

Rok výroby:  2005 



 

Počet kusov: 17 

Typ plavidla: Jantar 

Druh a určenie: vodný bicykel 

Rok výroby: 2004 a menej 

 
 

2. Touto zmluvou predávajúci predmet kúpy uvedený v bode 1 tohto článku predáva 

kupujúcim spolu s príslušenstvom a títo ho kupujú za kúpnu cenu podľa Čl. III tejto 

zmluvy. 
 

3. Kupujúci vyhlasujú, že sú oboznámení s havarijným stavom predmetu kúpy, stav 

predmetu kúpy poznajú a kupujú ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto 

Zmluvy. 

Čl. III 

Kúpna cena a jej splatnosť 

 
1. Cena predmetu kúpy je stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže na 

sumu 540 Eur/kus, t.j. spolu za 20ks vodných bicyklov 10 800,- € s DPH (slovom 

desaťtisíc osemsto eur s DPH).  

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradia predávajúcemu 50% kúpnej 

ceny vo výške uvedenej v bode 1 tohto článku Zmluvy bezhotovostným prevodom na 

bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy a to v deň podpisu tejto 

zmluvy a 50% kúpnej ceny vo výške uvedenej v bode 1 tohto článku Zmluvy do   

31.07.2022. 

Čl. IV 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu kúpy 
 

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy, 

uvedeného v Čl. II tejto zmluvy, nadobudnú kupujúci zaplatením kúpnej ceny uvedenej 

v Čl. III tejto zmluvy. 
2. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcim ihneď po zaplatení kúpnej 

ceny, ak sa s kupujúcimi nedohodne inak.  

3. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmet kúpy podľa článku III. zmluvy nebude 

predávajúcemu uhradená riadne a včas, sú predávajúci oprávnení odstúpiť od tejto 

zmluvy. Odstúpením sa zmluva ruší od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné 

vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe zmluvy poskytli, a to najneskôr do 

desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia predávajúceho o odstúpení 

od zmluvy kupujúcemu.   
 

Čl. V 

Osobitné ustanovenia 
 

1. O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy predávajúci vyhotoví Preberací protokol. 

2. Predávajúci pri odovzdaní predmetu kúpy odovzdá kupujúcim aj príslušenstvo uvedené 

v Čl. II bode 1 tejto zmluvy, ako aj všetky doklady súvisiace s predmetom kúpy. 

 

 

 



Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, neupravené touto zmluvou sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
2. Zmluvu je možné zrušiť, meniť alebo dopĺňať iba po vzájomnej dohode oboch 

zmluvných strán, písomným dodatkom, podpísaným oboma zmluvnými stranami. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle predávajúceho. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane po dvoch rovnopisoch. 

5. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto kúpnej zmluvy a vyhlasujú, že jej obsahu 

porozumeli, zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni, za 

nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
 

V Senci dňa 25.04.2022             V Senci dňa 25.04.2022 
 

 

Predávajúci:                Kupujúci: 
 
 
 

 

...............................................                                           .................................................... 

       Bc. Marek Šmihel                              Peter Feranc 
               konateľ 
 
 

                                               .................................................... 
                                 Tomáš Szabo 

 

 

So súhlasom  primátora mesta Senec 

 

 

 

 

 ......................................................... 

            Ing. Dušan Badinský                                                                                                             

Podpisy 


