
Kúpna zmluva 
 

čl. 1 Zmluvné strany 

Predávajúci:        MADAS s. r. o. 
                               Zakvášov 1580/92 
                               017 01  Považská Bystrica 
V zastúpení:         Ing. Ján Hamarik, konateľ spoločnosti 
                               IČO: 31639844 
DIČ:                        2020440565  
IČ DPH:                  SK2020440565 

 
Kupujúci:              Záhradnícke a rekreačné služby 
                               Švermova 45 
                               974 01  Banská Bystrica 
IČO:                       00183075 
DIČ:                       2020459221 
IČ DPH:                 SK2020459221 
IBAN:                    SK10 7500 0000 0040 2570 8222 
v zastúpení: PhDr. Ivan Šabo - riaditeľ organizácie 
 

čl. 2 Predmet zmluvy 
 
chladiarenský náves, podľa nasledujúcej špecifikácie:  
 
Druh: chladiarenský náves,  značka: KRONE, nápravy SAF 
Chladiace zariadenie: CARRIER PROXIMA 1300 
EČV:      PB 358 YD 
VIN:       WKESDR27011380272 
Rok výroby:   2003 
Miesto dodania je krematórium v Banskej Bystrici - Kremnička 60 
 

čl. 3 Kúpna cena 
 

1. Kúpna cena bola dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim na  2 500,00   EUR + DPH.   
/Dvetisícpäťsto EUR + DPH/.  Kúpna cena bola vyplatená pri podpise tejto zmluvy a to 
bankovým prevodom na účet firmy Madas s.r.o. v CSOB   
IBAN: SK80 7500 0000 0040 0113 1430, 
Pripísaním kúpnej ceny na účet firmy Madas prechádzda vlastnícke právo na firmu 
Záhradnícke a rekreačné služby 
                               Švermova 45 
                               974 01  Banská Bystrica 
IČO:                       00183075 
DIČ:                       2020459221 
IČ DPH:                 SK2020459221 
 
 
 



čl. 4 Zodpovednosť za vady predmetu kúpy 
 

Predávajúci predáva predmet kúpy ako ojazdené vozidlo, primerane opotrebované svojmu 
veku a motohodinám chladiaceho zariadenia, ako stojí a leží, nie je si vedomý žiadnych 
skrytých závad, okrem viditelných, ako upevnenie bočných stien a nie je zodpovedný za 
žiadne vady na predmete kúpy, ktoré vzniknú dalším používaním predmetnej veci kupujúcim. 
Pri preberaní predávajúci preukáže funkčnost chladenia a ostatných overení, že náves je plne 
funkčný.  
 
        Kupujúci pred podpisom tejto zmluvy riadne, s odbornou starostlivosťou, prehliadol 
predmet kúpy, nezistil na ňom žiadne vady a predmet kúpy prevzal od predávajúceho tak 
ako stojí a leží. 
 
        Predávajúci sa zaväzuje doklady od odhláseného vozidla zaslať kupujúcemu na adresu 
sídla spoločnosti a to najneskôr do 31. 01. 2021, prípadne v najbližšej možnej dobe, 
v prípade, že nebude možná do tohto termínu zadať rezerváciu termínu na prepis vozidla na 
OR PZ z dôvodov opatrení ohľadom COVID-19. 
 

čl. 5 Záverečné ustanovenia 
 

        Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach a akákoľvek jej 
zmena môže byť urobená len písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných strán jako 
dodatok tejto zmluvy.  
 
        Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom prevzatia 
predmetu kúpy. 
 
        Odo dňa prevzatia predmetu kúpy je kupujúci povinný dať predmet kúpy na svoj náklad 
poistiť, predávajúci je mu v tomto smere povinný poskytnúť, na základe písomnej výzvy 
kupujúceho, nevyhnutnú súčinnosť.  
 
        Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej, uzatvárajú ju slobodne a 
bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.  
 

Tento dodatok je v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
povinne zverejňovaným, ktorý sa zverejňuje na webovej stránke organizácie. Tento dodatok 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na uvedenej webovej 
stránke organizácii ZAaRES, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnutý iný termín jej 
účinnosti. Za zverejnenie dodatku zodpovedá kupujúci. 
 
Považská Bystrica, 07. 01. 2021  Banská Bystrica 07.01.2021 
 
 
 
 
 …………………………………………                                       ………………………………………. 
                 predávajúci                                                                   kupujúci 


