Kúpno-predajná zmluva na motorové vozidlo
č. 26/6/2021
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:
Predávajúci:
Názov :
Sídlo:
IČO:
DIČ :
Zastúpené:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej "Predávajúci")

Obec Príbelce
Príbelce 234, 991 25 Čebovce
00 319 520
2021243224
Ing. Tibor Čierny, starosta obce
Prima banka Slovensko a.s.
SK12 5600 0000 0014 0754 0003

Kupujúci:
Meno a priezvisko:

Branislav Bartoš

Trvalý pobyt:

Veľký Krtíš, Ľ.Štúra 5

Dátum narodenia:

10.1.1985

ČOP:

JB 760 803

Štátna príslušnosť:

Slovenská republika

(ďalej "Kupujúci")
uzatvorili túto kúpnu zmluvu (ďalej "Zmluva"):

Článok I. - Predmet zmluvy
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nákladného motorového vozidla:


Značka:

PRAGA



Model (typ):

P V3S valník



Farba:

zelená

Motorové vozidlo pozostáva z:

kabína, podvozok, 3 ks nápravy, 10 ks kolies.

2. Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu predmetné nákladné motorové vozidlo (v
rozsahu podľa odseku 1.) za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu podľa článku II. a Kupujúci
predmetné nákladné motorové vozidlo (v rozsahu podľa odseku 1.) za vzájomne dohodnutú
kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
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Článok II. - Kúpna cena
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 500,- EUR (slovom
päťsto EUR).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške
uvedenej v odseku 1 v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Príbelciach, v deň podpisu
tejto zmluvy.
3. V prípade, že kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku nebude
Predávajúcemu uhradená v plnej výške a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto
Zmluvy. Takéto odstúpenie musí byť oznámené Kupujúcemu písomne a zmluvné strany si
najneskôr do 10 dní po oznámení vydajú predošlé vzájomné zmluvné plnenia, ak existujú.
Článok III. - Stav nákladného motorového vozidla
1. Predávajúci vyhlasuje, že motorové vozidlo:


bolo používané,



je v stave ako bolo uvedené v inzercii,



je v primeranom stave ku kúpnej cene,



vozidlo je bez technického osvedčenia,



bez evidenčného čísla vozidla,



kupujúci je oboznámený so stavom nákladného motorového vozidla.

2. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti o
technickom stave vozidla.
3. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou
a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.
Článok IV. - Odovzdanie vozidla a prevod vlastníckeho práva
1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci
Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy.
2. Odovzdanie - prevzatie vozidla sa vykoná pri požiarnej zbrojnici v hornej časti obce Príbelce
v deň podpisu tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k motorovému vozidlu prechádza
z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku II.
tejto Zmluvy.
Článok V. - Povinnosti predávajúceho
1. Predávajúci je povinný odovzdať predmetné predávané vozidlo v čase a mieste určenom v
tejto zmluve podľa článku IV.
Článok VI. - Povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci je povinný zaplatiť za kupované vozidlo cenu v podľa článku II. a prevziať vozidlo
v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.
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Článok VII. - Osobitné ustanovenia
1. Účastníci zmluvy vzali na vedomie, že táto zmluva nadobudne právoplatnosť dňom podpisu
oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na
webovom sídle obce Príbelce. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
5. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, zmluvu uzatvorili na
základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Príbelciach, dňa 26.6.2021

_________________________________
Predávajúci
Obec Príbelce
Ing. Tibor Čierny, starosta obce

_________________________________
Kupujúci
Branislav Bartoš
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