KÚPNA ZMLUVA,
ktorú v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi sebou uzavreli z jednej strany
Obec Kamienka
Sídlo: Kamienka 143 ,06783
IČO: 00323110
Zast.: Ing. Benjamín Blaha –starosta obce

ďalej len „predávajúci“

a z druhej strany
Obchodné meno: Ján Kocik
Sídlo: Kamienka 182
IČO:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..., oddiel ..., vložka č. ...
Zast.: Ján Kocik

ďalej len „kupujúci“

doleuvedeného dňa za nasledovných podmienok:

I./
Predmet kúpy
1. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k osobnému motorovému
vozidlu zn.PRAGA P-V3S, EČ ........................, rok výroby 1974, výrobné číslo motora
153903/1974, výrobné číslo vozidla 153903/1974., farby zelenej khaky, ďalej len „predmet
kúpy“.
2. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa čl. II tejto
zmluvy.

II./
Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene 2700. ,-€, slovom: Dvatisícsedemsto eur.
2. Kupujúci kúpnu cenu zaplatí pri podpise tejto kúpnej zmluvy, ktorú skutočnosť a teda
prevzatie celej kúpnej ceny predávajúci potvrdzuje svojim podpisom.

III./
Miesto a čas plnenia
1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v mieste bydliska kupujúceho po podpise
tejto zmluvy, o odovzdaní ktorého bol vypracovaný Odovzdávací a preberací protokol, ktorý
tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

2. Odovzdávací a preberací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a musí obsahovať
najmä tieto údaje :
- typ vozidla
- ŠPZ vozidla
- číslo motora
- číslo karosérie
- číslo OTP
- meno osoby, ktorá vozidlo prevzala
- meno osoby, ktorá vozidlo odovzdala
- stav tachometra
- dátum prevzatia a odovzdania
- popis výbavy, s ktorou bolo vozidlo prevzaté a odovzdané
- technický stav vozidla
- poruchy a poškodenia vozidla.

3. Spolu s predmetom kúpy odovzdá predávajúci kupujúcemu i doklady potrebné na prevzatie
a užívanie predmetu kúpy (doklady o nadobudnutí vozidla, platby poistného, technický preukaz,
doklad o technickom stave vozidla).
4.

Dňom odovzdania predmetu kúpy prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na predanej
veci.

IV./
Nadobudnutie vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobúda kupujúci dňom podpísania zmluvy
obidvoma zmluvnými stranami a prevzatím predmetu kúpy.

V./
Technický stav predmetu kúpy
1. Technický stav predmetu kúpy zodpovedá dobe používania a počtu najazdených kilometrov 7018
2. Kupujúci prehlasuje, že mu je dobre známy stav predávanej veci a vec v tomto stave bez výhrad
kupuje.
3. Predávajúci prehlasuje, že na predávanej veci neviaznu žiadne záložné ani iné vecné práva, ktoré by
bránili nerušenému užívaniu veci, rovnako nie je ani predmetom lízingu.
4. Predávajúci ďalej prehlasuje, že ohľadne predmetu kúpy nie sú mu známe žiadne vady, na ktoré by mal
kupujúceho upozorniť a ktoré by bránili riadnemu užívanie predmetu kúpy. Predávajúci berie na
vedomie, že záručná doba pri predaji podľa Občianskeho zákonníka je dva roky.

VI./
Iné dojednania
Predávajúci splnomocňuje kupujúceho na prihlásenie predmetu kúpy na Dopravnom
inšpektoráte v Humennom.

VII./
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
2.

Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

3.

Ostatné náležitosti zmluvy ako aj práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa
riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

4.

Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 1 rovnopise, pričom
2 rovnopisy budú použité pri odhlásení a prihlásení predmetu kúpy n príslušnom dopravnom
inšpektoráte.

V Kamienke

dňa 11.05.2012

____________________

_______________________

predávajúci

kupujúci

Príloha č. 1

PREBERACÍ PROTOKOL A ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL
ku Kúpnej zmluve zo dňa

Odovzdávajúci: Obec Kamienka
v zastúpení: Ing. Benjamín Blaha- starosta obce

Preberajúci: Ján Kocik
V zastúpení: Ján Kocik

Predmet dodania: Hnuteľný majetok obce P-V3S

typ vozidla: Terénny automobil PRAGA P-V3S

ŠPZ vozidla:

číslo motora: 153903/1974

číslo karosérie: 153903/1974

číslo OTP:

meno osoby, ktorá vozidlo prevzala: Ján Kocik

meno osoby, ktorá vozidlo odovzdala: Ing. Benjamín Blaha

