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KÚPNA ZMLUVA č. 31102016 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Meno a priezvisko:  Štefan Kakalejčík 

Dátum narodenia:   

Trvale bytom:    

Číslo OP:     

 

(ďalej len ako „predávajúci“) 

 

a 

Obchodné meno:  Obec Spišský Štvrtok 

Sídlo:    Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok 

IČO:    00329631 

DIČ:    2020717897 

V mene ktorej koná:  Ing. Ján Greš, starosta obce 

Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:    3412143001/5600 

 

(ďalej len ako „kupujúci“) 

 

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „zmluva“): 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenie 

 

Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku:  

 

Druh:     vretenová kosačka 

Typ:     SABO Roberine 729 400-3D 

VIN:     DM0400X420300 

Farba:     zelená 

Rok výroby:    1998 

Príslušenstvo:    Žacie ústrojenstvo s hydromotorom 3 kusy 

 

Článok II 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu a Kupujúci kupuje do svojho 

výlučného vlastníctva:  

 Vretenovú kosačku SABO Roberine 729 s príslušenstvom  
podľa špecifikácie uvedenej v článku I tejto zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“)  

 



Strana 2 / 3 

Článok III 

Kúpna cena 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet zmluvy vzájomne 

dohodnutú kúpnu cenu vo výške 3 100 € (slovom tritisícsto eur).  

 

2. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu na bankový účet vedený v ZUNO 

BANK AG, číslo účtu IBAN: SK39 8410 0000 0011 0061 3079 do 10 dní po 

protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy. 

 

3. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena podľa tohto článku nebude predávajúcemu 

uhradená riadne a včas, je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

Odstúpením sa zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné 

vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe zmluvy poskytli, a to najneskôr do 

desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia predávajúceho 

o odstúpení od zmluvy kupujúcemu.   

 

 

Článok IV 

Stav Predmetného motorového vozidla 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy: 

- bol používaný a riadne udržiavaný,  

- ku dňu podpisu tejto zmluvy je v dobrom technickom stave, ktorý nevyžaduje 

ďalší servis. 

 

2. Predávajúci tiež vyhlasuje, že nezatajil žiadne dôležité skutočnosti, ktoré by mali 

vplyv na technický stav predmetu zmluvy a jeho nefunkčnosť. 

 

3. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu zmluvy oboznámil jeho obhliadkou 

a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

 

 

Článok V 

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 

1. Predmet zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu v deň podpisu tejto zmluvy. 

O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany protokol. 

 

2. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho 

momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto Zmluvy.  
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Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v troch obsahovo zhodných rovnopisoch, dva rovnopisy 

obdrží kupujúci a jeden rovnopis predávajúci.  

 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

 

5. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných 

dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

 

6. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

 

7. 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 Spišskom Štvrtku dňa 31.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 SIGNED      SIGNED 

___________________________   _____________________________  

Predávajúci      Kupujúci 

 


