KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.)
v znení neskorších predpisov medzi

1.

Predávajúcim:
Názov organizácie: Obec Žitná-Radiša
Sídlo :
Obecný úrad č. 105, 956 41 Uhrovec
IČO :
311 383, DIČ: 2021054365
Zastúpený :
Ing. Rudolfom Botkom – starostom obce
a

2.

Kupujúcim:
meno a priezvisko: Staňo Štefan
IČO:
0034381571
Sídlo :
Príbovce 202
Zastúpený : Staňo Štefan - majiteľ
(ďalej len „kupujúci“)

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho previesť predmet kúpy a to : špeciálny
nákladný automobil AVIA DA 12/A31.1K, EČ: BN 964 BD , č. podvozku
TNAA31KK013322 , na náhradné diely, ktorého predávajúci je výlučným vlastníkom do
majetku Kupujúceho.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy spolu s osvedčením o evidencii
vozidla, technickým preukazom vozidla č. PA 125947 a osvedčenie o kontrole technického
stavu vozidla.
2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za nadobudnutie
predmetu kúpy do svojho majetku kúpnu cenu.
Článok II
Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy podľa čl. I. ods. 1 vo výške
1 000 .- EUR slovom tisíc eur.
1

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu Predávajúcemu ihneď po podpise
zmluvy v hotovosti do pokladne predávajúceho.

Článok III
Vyhlásenia zmluvných strán.
1. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy ani vecné bremená a
dlžoby, a preto ani Kupujúci žiadne nepreberá.
2. Kupujúci vyhlasuje, že s predmetom kúpy je oboznámený, jeho skutkový a právny stav pozná,
a v stave v akom je ho kupuje.
3. V prípade skrytých vád sa budú tieto riešiť prípadnou kompenzáciou s predávajúcim.
Článok IV
Platnosť a účinnosť zmluvy
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia.
2. Kupujúci sa stane vlastníkom predmetu kúpy dňom zaplatenia kúpnej ceny .
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená a právny úkon zriaďujú vo forme predpísanej príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto Zmluvy a prehlasujú, že táto nebola uzavretá za
nevýhodných podmienok alebo v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú.
3. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každého účastníka
5. Zmluva je uzavretá dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Žitnej - Radiši, dňa : 21.6.2016

.......................................................
Ing. Rudolf Botka, v. r.
predávajúci

......................................................
Staňo Štefan, v.r.
kupujúci

