
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

č. MČ KNV-2019/05/21 
 

podľa paragrafu 289 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších zmien medzi zmluvnými stranami 

 

Budúci predávajúci:       VIP SERVIS s.r.o. 

             sídlo ul. Werferova 3, 040 11 Košice 

            IČO : 45 918 597 

                                       IČ DPH : SK2023133629 

            v zastúpení : Zuzana Kobularčíková – konateľka spoločnosti 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 

            oddiel : Sro , vložka číslo : 26590/V 

            bankové spojenie : VÚB a.s. 

            č. ú. :  

        / ďalej len budúci predávajúci  /  

 

Budúci kupujúci :          Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

         sídlo Mliečna 1, 040 14 Košice 

        IČO : 00 690 996 

    DIČ: 2020761556 

    V zastúpení :  - Ing. Michal Krcho - starosta 

         bankové spojenie : VUB a.s.  

         č. ú. :  

        / ďalej len budúci kupujúci  /  
 

ktorí súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú oprávnení a k právnym úkonom spôsobilí 

a uzatvárajú túto zmluvu o budúcej kúpnej zmluve nasledovným obsahom: 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Dňa 29.10.2018 uzatvoril Budúci predávajúci ako Prenajímateľ s Budúcim kupujúcim ako Nájomcom 

Zmluvu o nájme pracovného stroja, č. MČ KNV-2018/10/01, predmetom ktorej bol odplatný nájom 

pracovného stroja kolesového traktora s príslušenstvom zn. KUBOTA L5040 L7, evidenčné číslo KE424LP, 

výrobné číslo karosérie L5040D61423 (ďalej v texte len ako „Pracovný stroj“) na dobu určitú od 01.11.2018 

do 31.10.2023 (ďalej v texte len ako „Nájomná zmluva“).   

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dohodnutie podmienok budúcej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude 

Pracovný stroj opísaný v článku I. tejto zmluvy.  

 

Článok III. 

Dohoda strán o uzatvorení kúpnej zmluvy 

 

3.1. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že po ukončení Nájomnej zmluvy, uzatvoria v mesiaci november 2023, 

najneskôr však do 30.11. 2023 kúpnu zmluvu k Pracovnému stroju ako predmetu kúpy uvedenému nižšie, za 

predpokladu, že všetky platby nájomného podľa Nájomnej zmluvy budú Budúcim kupujúcim ako 

Nájomcom uhradené Budúcemu predávajúcemu ako Prenajímateľovi riadne a včas. 

3.2. Predmetom kúpy je Pracovný stroj: traktor kolesový s príslušenstvom: 

     nakladač, 

     radlica 

     soľný sypač 

     príves nákladný 

značka :    KUBOTA L5040 L7 

evidenčné číslo :   KE424LP 

výrobné číslo karosérie:  L5040D61423 

číslo motora:  V2403-M-T-EU3, KUBOTA CORP., JPN 

3.3. Kúpna cena za predmet kúpy bola dohodnutá vo výške 500,- EUR bez DPH (slovom päťsto Eur). 

 

Článok IV. 

Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy 



4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpnu zmluvu uzatvoria bez zbytočného odkladu po tom, čo ktorákoľvek zo 

zmluvných strán vyzve druhú zmluvnú stranu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.  

4.2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré 

môžu mať vplyv na plnenie povinností určených touto zmluvou. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám 

stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v tejto 

zmluve, táto zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej zmluvnej strane 

špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností, pričom sa zmluvné strany zaväzujú pokračovať v spolupráci tak, 

aby zabezpečili riadne plnenie povinností vymedzených v tejto zmluve a dosiahli účel tejto zmluvy.  

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

5.2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne na základe dohody zmluvných strán formou písomných 

dodatkov k tejto zmluve.  

5.3. Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa spravujú touto zmluvou a v neupravených otázkach ustanoveniami 

zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

5.4. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatným alebo nevymáhateľným, platnosť alebo 

vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým zostane nedotknutá, zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto 

neplatné či nevymáhateľné ustanovenie platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré čo možno najlepšie 

zaručí sledovaný účel. Do toho času platí príslušná úprava podľa slovenského právneho poriadku. 

5.5. Zmluvné strany si písomnosti budú doručovať doporučene a to na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  

5.6. Spory, vzniknuté medzi zmluvnými stranami, prislúchajú na rozhodnutie príslušnému súdu. Prípadné spory 

súvisiace s touto zmluvou budú zmluvné strany prednostne riešiť vzájomnou dohodou. 

5.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom jeden je určený pre Budúceho predávajúceho a jeden 

pre Budúceho kupujúceho.  

5.8. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili s obsahom tejto zmluvy, plne mu 

porozumeli, ich prejavy vôle pri jej podpisovaní sú slobodné a vážne a zmluvu nepodpísali v tiesni ani pod 

nátlakom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Košiciach, dňa 06.06.2019     V Košiciach, dňa 06.06.2019 

 

 

 

 

 

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

VIP SERVIS. s.r.o.                MČ Košice -Košická Nová Ves 

Zuzana Kobularčíková, konateľ     Ing. Michal Krcho, starosta 

(budúci predávajúci)      (budúci kupujúci) 

 

 

 

 

 

 

 


