KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a-nasl. Občianskeho zákonníka
medzi
Predávajúcim:
Obchodné meno:

Obec Kalinov

Sídlo:

Kalinov 81

Zastúpený:

Ivan Sivák, starosta obce Kalinov

Bankové spojenie:

VUB a.s.,

Číslo účtu:

25824532/0200

ICO:

00323080

DIC:

2021232642

(ďalej len „predávajúci“)

a
Kupujúcim:
Meno, priezvisko, titul: Džurban Ján
Rodné číslo:
Dátum narodenia:

27.09.1964

Trvalé bydlisko:

Gribov 30, 09022

Štátna príslušnosť:

SR

(ďalej len „kupujúci“)

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok kúpy traktora špecifikovaného v cl. II
ods. 1 tejto zmluvy, a to najmä podmienok prevodu vlastníckeho práva z predávajúceho na
kupujúceho.

II.
Predmet kúpy

Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je traktor zn. ZKL Zetor 8011 evidenčné č. (ŠPZ) : ML 139AA,
c. podvozku VIN : 11710, rok výroby : 1973, farba: modrá, vrátane všetkých jeho súčastí a
príslušenstva (ďalej len „predmet kúpy“). Za súčasť predmetu kúpy sa považujú aj všetky k nemu
vzťahujúce sa doklady.
Predávajúci ako výlučný vlastník predmetu kúpy sa touto zmluvou zaväzuje odovzdať predmet kúpy
kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet
kúpy od predávajúceho prevziať a zaplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu podľa podmienok uvedených
v tejto zmluve.
Predávajúci výslovne prehlasuje, že predmet kúpy nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb
a neexistuje žiadne obmedzenie alebo ťarchy, ktoré by mu bránili s predmetom kúpy nakladať.

III.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy a stane sa jeho výlučným vlastníkom
prevzatím predmetu kúpy od predávajúceho.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet
kúpy od predávajúceho dnom podpisu tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky potrebné úkony vo vzťahu k príslušnému
Dopravnému Inšpektorátu (prepis traktora, pridelenie nového evidenčného čísla
(ŠPZ) atd.) vykoná kupujúci alebo iný splnomocnenec a predávajúci ich na vykonanie vyššie
uvedených úkonov týmto splnomocňuje. Kupujúci a splnomocnenec konajú vo veci prepisu
samostatne.
Prevzatím vozidla prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.

IV.
Kúpna cena a jej splatnosť

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu vo výške 1 700,-EUR
/slovom: Jedentisícsedemsto/ v hotovosti.

V.
Technický stav Predmetu kúpy

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom predmetu kúpy, ktorý je primeraný jeho
veku a obvyklému používaniu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci predmet kúpy preberá v stave ako stojí a leží.

VI.
Záverečné ustanovenia

Zmluva sa považuje za uzatvorenú dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré sú určené po jednom pre každú zmluvnú stranu.
Zmluvu možno meniť len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými
stranami.
Vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, sa
spravujú v zmysle výslovnej dohody zmluvných strán príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavierajú slobodne, vážne a bez omylu, pred podpísaním
Si ju prečítali a úplne porozumeli jej obsahu.

V Kalinove, dňa: 23.02.2021

V Kalinove, dňa: 23.02.2021

............................................................

.....................................................

Predávajúci

Kupujúci
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