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Kúpna zmluva  
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 
 
Predávajúci: 
 

KANAPA spol. s r.o. v konkurze 
So sídlom: Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom  
IČO: 18 049 753 
Zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 18690/R 
 
Za spoločnosť koná: 
 
JUDr. Barbora Hudeková 
kancelária správcu: Páričkova 18, 821 08 Bratislava 
 ako ustanovený správca úpadcu KANAPA spol. s r.o. v konkurze v zmysle ustanovení zákona č. 

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej len 
„ZKR“/ podľa uznesenia Okresného súdu v Trenčíne, spis. zn. 38K/23/2013-294 zo dňa 
20.01.2014,  

 všetky dokumenty a listiny je z vyššie uvedeného dôvodu potrebné doručovať výhradne na 
adresu kancelárie správcu: JUDr. Barbora Hudeková, Páričkova 18, 821 08 Bratislava 

 
/ďalej v texte len ako „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare/ 
 
a 
 
Kupujúci: 
    
DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 
So sídlom: Priepasné 109, 906 15 Košariská 
IČO: 34 139 281 
IČ DPH: SK2020375753 
Zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 18902/R 
 
Za spoločnosť koná:  
 
Peter Czere 
 
/ďalej v texte len ako „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare/ 
(Predávajúci a Kupujúci spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
 

Čl. I 
Preambula 

 
1.1  Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 07.10.2013 bol na majetok úpadcu KANAPA, spol. s r.o. 

v konkurze so sídlom Staničná 267/21, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 18 049 753 /ďalej v texte 
aj „úpadca“/ vyhlásený konkurz v zmysle ustanovení ZKR. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v 
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Obchodnom vestníku č. 198/13 dňa 14.10.2013. V zmysle ustanovenia § 199 ZKR účinky uznesenia 
o vyhlásení konkurzu nastali dňa 15.10.2013. 

 
1.2 V zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 ZKR, oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim 

konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením 
konkurzu prechádza na správcu. Správca pritom koná v mene a na účet úpadcu. 

 
1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dnešného dňa za podmienok tu uvedených uzatvárajú túto Kúpnu 

zmluvu (ďalej aj len ako „zmluva“). 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy  

 
2.1 Predávajúci touto zmluvou odplatne prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k nasledovným 

hnuteľným veciam: 
 

B: Zoznam majetku: Hnuteľné veci 
 
191 Paletizačný vozík veľký - sklady 
576 Vozík vysokozdvizny 
 
 (ďalej len „predmet zmluvy“). 

 
2.2 Predmet zmluvy uvedený Článku II ods. 2.1 bol zahrnutý do súpisu majetku úpadcu KANAPA spol. 

s.r.o. v konkurze a bol zverejnený v Obchodnom vestníku nasledovne: 
- časť hnuteľného majetku bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom dňa 
03.12.2013 v Obchodnom vestníku č. 233/2013.  
 
Správca úpadcu KANAPA, spol. s r.o. v konkurze JUDr. Barbora Hudeková týmto vyhlasuje, že 
predmet zmluvy nebol vylúčený zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.  
 

2.3 Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Na základe tejto zmluvy sa 
kupujúci stane výlučným vlastníkom prevádzaného predmetu zmluvy. 

 
2.4 Kupujúci bol určený spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. e) ZKR – t.j. iným vhodným spôsobom, a to 

formou predaja predmetu zmluvy individuálnemu záujemcovi v zmysle záväzného pokynu 
Veriteľského výboru, podľa § 82 ods. 2 písm. a/ ZKR zo dňa 18.03.2014. 

 
Čl. III 

Individualizácia predmetu zmluvy 
 
3.1  Hnuteľný majetok je tvorený nasledovnými súpisovými položkami: 

 
B: Zoznam majetku: Hnuteľné veci 

 
  

191 Paletizačný vozík veľký - sklady 
576 Vozík vysokozdvizny 
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Vyššie uvedený hnuteľný majetok bol zapísaný v súpise  všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 
03.12.2013 v Obchodnom vestníku č. 233/2013. 
  
 

Čl. IV 
Technický stav predmetu zmluvy 

 
4.1 Predávajúci oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy obhliadkou na mieste. 

Kupujúci vyhlasuje, že predmet zmluvy pozná a bez výhrad ho v takomto technickom stave prijíma 
do vlastníctva.   

 
 

Čl. V 
Vymedzenie a stav predmetu zmluvy 

 
5.1 Kupujúci berie na vedomie a uznáva, že predaj hnuteľných vecí podľa zmluvy sa uskutočňuje na báze 

„AKO STOJA A LEŽIA“, a to bez odvolania, pričom predávajúci mu neposkytuje žiadnu záruku 
alebo garanciu, explicitnú alebo implicitnú, v súvislosti s hnuteľnými vecami, ktoré sú predmetom 
tejto zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že na základe zmluvy nadobúda hnuteľné veci na báze 
„AKO STOJA A LEŽIA“, a to bez odvolania. 

 
 

Čl. VI 
Kúpna cena 

 
6.1 Kúpna cena bola určená na základe vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. 
 
6.2 Kúpna cena za predaj predmetu zmluvy je vo výške 0000,- EUR s DPH (slovom: „dvesto EUR s 

DPH“). Úpadca je platcom DPH. 
 
6.3 Kupujúci zaplatil kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej úpadcom. Kúpna cena za predaj predmetu 

zmluvy bola zaplatená na bankový účet úpadcu č. 2926909348/1100 vedený v Tatra banke, a.s., čo 
predávajúci svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje. Kupujúci predložil predávajúcemu doklady o 
úhrade kúpnej ceny vkladom na účet a bankovým prevodom. 

 
 

Čl. VII 
Spoločné ustanovenia 

 
7.1 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z úpadcu na kupujúceho dňom úplného zaplatenia 

kúpnej ceny. 
  
7.2 Predávajúci odovzdal predmet zmluvy do užívania kupujúceho.  
 
7.3 Kupujúci vyhlasuje, že mal možnosť oboznámiť sa s predmetom zmluvy, a to osobnou ohliadkou. 
 
7.4 Predávajúci prevádza na kupujúceho predmet zmluvy v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpísania 

tejto zmluvy. Kupujúci predmet zmluvy v takomto stave kupuje, pričom zmluvné strany sa dohodli, 
že si kupujúci nebude v budúcnosti voči predávajúcemu uplatňovať žiadne nároky, ktoré by sa týkali 
predmetu zmluvy, najmä sa nebude domáhať náhrady škody z prípadne vzniknutých vád predmetu 
zmluvy. 

Čl. VIII 
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Záverečné ustanovenia 
 

8.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má právnu povahu originálu. Jeden 
rovnopis obdrží kupujúci, jeden rovnopis obdrží predávajúci. 

 
8.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy budú vykonané na základe zhodných prejavov vôle zmluvných strán 

písomným dodatkom podpísaným zmluvnými stranami.  
 
8.3 Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom zmluvy nakladať. Zmluvné strany vyhlasujú, že 

ich spôsobilosť na právne úkony nie je žiadnym spôsobom obmedzená, zmluvu si pred jej podpisom 
prečítali, jej obsah je pre nich určitý a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvné 
strany ďalej vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a 
ani v omyle.   

  
8.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, odkedy sú 

ňou zmluvné strany viazané. 
 
8.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, a že text tejto zmluvy je jasným 

a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola akýmkoľvek spôsobom obmedzená.  

 
8.6 Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú 

neplatnými neskôr po uzavretí tejto zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto 
zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení tejto zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného 
zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu dohody.  

 
8.7 Doručovanie písomností sa vykonáva na adresy účastníkov uvedené v tejto zmluve alebo na adresy 

ich splnomocnených zástupcov. Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu, a ak účastník 
písomne neoznámil druhému účastníkovi doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v tejto 
zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručenú v deň vrátenia nedoručenej zásielky 
odosielateľovi. Zmluvné strany sú povinné si vzájomne bezodkladne oznámiť zmenu údajov 
a skutočností majúcich vplyv na obsah tejto zmluvy.  

 
8.8  Zmluvné strany týmto vzájomne prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez 

výhrad s ním súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. Ďalej prehlasujú, že im nie sú známe 
žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť alebo neúčinnosť tejto zmluvy voči tretím 
osobám, alebo zmariť jej účel. 

 
V Priepasnom dňa 31.10.2014     V Priepasnom dňa 31.10.2014   
 
Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 
 
 
................................................................. 
JUDr. Barbora Hudeková 
správca úpadcu KANAPA, spol. s r.o. v konkurze                               
 

                   ................................................................. 
                   Peter Czere 
 konateľ spoločnosti DREVOREZ       

Priepasné, spol. s r.o.. 
  
 


