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KÚPNA ZMLUVA 

 

Čl. I Zmluvné strany 

 

Kupujúci:  Obec Liptovský Ondrej 

Sídlo:    Liptovský Ondrej 

IČO:     

DIČ:     

V zastúpení:    

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:    

 (ďalej len ako „Kupujúci“) 

Predávajúci:    

Meno a priezvisko:  Lacko Tibor 

Dátum narodenia:  

Rodné číslo:   

Trvale bytom: 

Číslo OP:   

Bankové spojenie:  

BIC:    

(ďalej len ako „Predávajúci“) 

(spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

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

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

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom prenosnej motorovej striekačky ps12 

s obsahom motora 2007 cm3 (ďalej len „predmet zmluvy“) a že na predmete zmluvy 

neviaznu žiadne ťarchy ani práva tretích osôb. 

2. Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu predmet zmluvy, ktorý Kupujúci kupuje 

do svojho výlučného vlastníctva za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu. 

 

Článok III 

Kúpna cena 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za predmet zmluvy vzájomne dohodnutú 

kúpnu cenu vo výške 5 400,- € (slovom päťtisícštyristo eur). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená bezhotovostným prevodom na 

bankový účet Predávajúceho do 10 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia predmetu 

zmluvy.  
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3. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena podľa tohto článku Zmluvy nebude Predávajúcemu 

uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. 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 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo veci prejde z Predávajúceho na Kupujúceho 

odovzdaním predmetu zmluvy a zaplatením kúpnej ceny podľa článku III tejto zmluvy. 

2. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet zmluvy do 30. dní od podpisu tejto zmluvy. 

 

Článok V 

Ďalšie dojednania 

 

1. Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom kupovanej veci. 

2. Predávajúci na predmet zmluvy poskytuje záruku 12 mesiacov od jeho prevzatia. 

3. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy a 

nezatajil žiadne skutočnosti, prípadne závady o ktorých vedel a mohli by viesť 

k znehodnoteniu predmetu zmluvy.  

4. V prípade, že takáto skutočnosť bude preukázaná je Predávajúci povinný tieto závady 

odstrániť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa, kedy mu boli tieto skutočnosti 

ohlásené. 

5. Súpis závad, s ktorými predávajúci kupujúceho oboznámil je uvedený v článku VI.  

 

Článok VI 

Súpis závad 

 

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

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

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

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

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
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2. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 

písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

3. V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve ustanovené, sa zmluvné strany budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 

určite, vážne a zrozumiteľne. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých 

jeden dostane strana predávajúca a dve strana kupujúca. 

 

 

V Liptovskom Ondreji  dňa  30.01.2015 

 

 

 

 

                                                         signed     

podpis kupujúceho       podpis predávajúceho 

 

 

 

 


