
 

 

Príloha č. 2 zmluvy 

 

 
 

 

 

Preberací protokol 
ku Kúpnej zmluve 

 
 
 

Kupujúci:  

Názov: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky 

Sídlo:    Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

Doručovacia adresa:  Nevädzová 5, 814 55 Bratislava 

Štatutár:   Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka 

IČO:    30 854 687 

DIČ:   20201846299 

Kontaktná osoba:  Mgr. Vladimír Sollár 

telefón: 02/204 319 20 

e-mail: vladimir.sollar@ia.gov.sk  

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

a 

 

Predávajúci:   

Obchodné meno:   

Sídlo:      

Zapísaný v: 

Zastúpený:    

IČO:      

DIČ:      

Bankové spojenie:   

Č. účtu:       

Kontaktná osoba:  

telefón:    

e-mail:    

(ďalej len „predávajúci“) 

 

1. Predávajúci odovzdáva kupujúcemu a kupujúci prijíma / odmieta* v súlade s Kúpnou 

zmluvou  (č. spisu: .........................., č. záznamu: .........................) uzatvorenou podľa 

§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osobné motorové vozidlo spolu 

s ďalšou výbavou: 

 

Značka:   .............................................................. 

Obchodný názov: .............................................................. 

Rok výroky:  .............................................................. 



Číslo VIN:   .............................................................. 

Farba karosérie:  .............................................................. 

2. Pod pojmom ďalšia výbava sa v zmysle bodu 1 tohto protokolu myslí: 

- podložka na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom vozidla, 

- osvedčenie o evidencii vozidla a osvedčenie o technickom osvedčení vozidla v 

slovenskom jazyku vydané v súlade so zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke 

vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

- osvedčenie o zhode vozidla COC (certificate of conformity), 

- návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v slovenskom jazyku, 

- servisná knižka vozidla v slovenskom jazyku,  

- povinná výbava v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel 

v cestnej premávke v znení neskorších predpisov (najmä lekárnička, 

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, bezpečnostný reflexný odev). 

 

3. Kupujúci nepreberá osobné motorové vozidlo spolu s ďalšou výbavou s 

odôvodnením**: 

 

a) .................................................................................................................................... 

b) .................................................................................................................................... 

c) .................................................................................................................................... 

d) .................................................................................................................................... 

e) .................................................................................................................................... 

f) .................................................................................................................................... 

g) .................................................................................................................................... 

 

V Bratislave dňa .............................................. 

 

 

 

Za kupujúceho:       Za predávajúceho: 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

*  nevyhovujúce prečiarknuť 

** tretia časť protokolu sa vyplní sa len v prípade ak kupujúci nesúhlasí s kvalitou a rozsahom 

dodaného tovaru a predmet kúpy – osobné motorové vozidlo odmieta prevziať  


