KÚPNA ZMLUVA
Zmluvné strany:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvale bytom:

Ján Vavrek
13.05.1963
Záborské 145, 082 53

(ďalej len ako „Predávajúci“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zastúpená:

Obec Záborské
Záborské 39, 082 53
00328014
Kristína Maliňáková – starostka obce

(ďalej len ako „Kupujúca“ a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“)
uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „zmluva“):
Článok I
Úvodné ustanovenie
Predávajúci je výlučným vlastníkom motorového vozidla s príslušenstvom:
Druh vozidla:
Továrenská značka:
Farba:

Malotraktor s vlečkou
MITSUBISHI
B 1500FD
Modrá

(ďalej len ako „predmet kúpy“).
Článok II
Predmet zmluvy
Predávajúci touto zmluvou prevádza vlastnícke právo k predmetu kúpy na Kupujúcu
a Kupujúca sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za prevod
vlastníckeho práva k predmetu kúpy.
Článok III
Kúpna cena
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za predmet kúpy uvedený v Článku I
predstavuje sumu vo výške 1800,- eur (slovom jedentisíc osemsto eur).
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k predmetu
kúpy bude uhradená pri podpise zmluvy na účet Predávajúceho
IBAN: SK51 1100 0000 0029 1584 5000 .

Článok IV
Stav predmetného motorového vozidla
Predávajúci vyhlasuje, že malotraktor s vlečkou v deň predaja :
- bol používaný,
- bol riadne udržiavaný,
- je v dobrom stave zodpovedajúcemu veku vozidla,
- nemá žiadne vady, ktoré by bránili riadnemu užívaniu vozidla
Ďalej uvádza, že nezatajila žiadne opravy, vady, vlastnosti a zásahy do konštrukcie
malotraktora.
Kupujúca vyhlasuje, že sa so stavom predmetného malotraktora a vlečky riadne
oboznámila jeho obhliadkou a predmet kúpy kupuje v stave, v akom stojí a leží,
teda v akom sa nachádza ku dňu podpisu zmluvy.
Článok V
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
Zmluvné strany sa dohodli, že predmet kúpy odovzdá Predávajúci Kupujúcej v deň
úhrady kúpnej ceny, t.j. v deň podpisu zmluvy.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo
zmluvných strán.
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a
na znak súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy, zmluvné strany pripájajú
vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.
V Záborskom, dňa ….................

Predávajúci

Ján Vavrek

Kupujúca

Kristína Maliňáková
starostka

