
Kúpna zmluva (§ 409 Obchodného zákonníka) 

Kúpna zmluva 
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  

1. Predávajúci: ObecŽitná-Radiša 
   IČO:311383 
   so sídlom : Obecný úrad č. 105, 956 42 Žitná-Radiša      
                              bankové spojenie: 6127 -192 /0200, VUB Bánovce nad Bebr. 
   oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Rudolf Botka – starosta obce 

                                            (ďalej ako „predávajúci“) 

a 

2. Kupujúci: Kotlar Jozef 
   Topoľčany 

    ( ďalej ako „kupujúci“) 

I.  
Úvodné ustanovenia 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nákladných vozidiel Avia skriňová č. karosérie 8201498 a Škoda 706 č. 
karosérie 2633-8/1-91, ktoré boli vyradené z evidencie vozidiel na PZ Bánovce nad Bebr. a z majetku obce 
uznesením č. 4. zo dňa 16.2.2011. 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je odpredaj Avie skriňovej č. karosérie 8201498 a Škoda 706 č. karosérie 
2633-8/1-912 z majetku obce Žitná-Radiša. Uvedené vozidlá sú odpredávané na zošrotovanie . 

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy podľa ustanovení tejto zmluvy.  

Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy  prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú v čl. III tejto 
zmluvy.  

III. 
Kúpna cena 

Zmluvné strany dohodou určili kúpnu cenu predmetu zmluvy podľa bodu I. tejto kúpnej zmluvy vo výške 
850.-EUR celkom za obidve vozidlá. Kupujúci ani predávajúci nie sú plátcami DPH. 

Kúpnu cenu vo výške 850.-EUR (osemstopäťdesiat eur) zaplatí kupujúci predávajúcemu v hotovosti 
v dvoch častiach - vo výške 440.-EUR  pri podpise tejto kúpnej zmluvy a zostatok vo výške 410.-EUR  pri 
prevzatí druhého vozidla. 

Podpisom tejto kúpnej zmluvy a zaplatením celej výšky dohodnutej kúpnej ceny sa kupujúci stáva výhradným 
vlastníkom predmetu zmluvy. 

IV. 
Odstúpenie od zmluvy 

Omeškanie kupujúceho so zaplatením časti kúpnej ceny  za podmienok dohodnutých v čl. III tejto kúpnej 
zmluvy znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy. 

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, pričom obe zmluvné strany sú 
povinné vrátiť si plnenie poskytnuté pred odstúpením od zmluvy. 



 V. 
Vlastnícke právo 

Predávajúci touto zmluvou prevádza svoje vlastnícke právo k predmetu zmluvy špecifikovaného v článku I. 
tejto kúpnej zmluvy na kupujúceho, ktorý ho nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.  

Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny 
špecifikovanej v čl. III tejto kúpnej zmluvy. 

VI. 
Ostatné dojednania 

Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy ani iné právne povinnosti, ktoré by 
bránili kupujúcemu v užívaní predmetu zmluvy.  

Predávajúci ďalej vyhlasuje, že pravdivo a úplne oboznámil kupujúceho so stavom predmetu zmluvy.  

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu zmluvy oboznámil, tento stav je mu známy a predmet zmluvy 
v tomto stave bez výhrad preberá.  

VII. 
Záverečné ustanovenia 

Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.  

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi 
ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si 
zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Žitnej-Radiši dňa 28. 2. 2011 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 
Obec Žitná-Radiša 

predávajúci 

…………………………………. 
Kotlár Jozef 

kupujúci 

 


