KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Konajúca prostr.:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Brežany
Obecný úrad č. 20, 082 41 Bajerov
00326887
2020543074
Mgr. Mária Gumanová
VUB, Prešov
SK98 0200 0000 0000 1672 4572

a
Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Konajúca prostr.:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

JANTER, Ján Farkáš
Ovčie 74
34904875
Ján Farkáš
Slovenská sporiteľňa, Prešov
0096325554/0900

v ďalšom texte tiež samostatne označované ako „Kupujúci“, „Predávajúci“ a spoločne ako
„Zmluvné strany“.

1.

Predmet Zmluvy

1.1.

Na základe tejto zmluvy a podľa podmienok v nej dohodnutých sa predávajúci
zaväzuje previesť vlastnícke právo a odovzdať kupujúcemu predmet kúpy
špecifikovaný v bode 1.2 tohto článku a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať
a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

1.2.

Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k hnuteľnej veci – snehový pluh

1.3.

Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom snežného pluhu, ktorý je
predmetom kúpy podľa tejto zmluvy a je oprávnený vlastnícke právo k predmetu kúpy
na kupujúceho previesť.

2.

Kúpna cena

2.1.

Kúpna cena za snežný pluh špecifikovanú v bode 1.2 tejto zmluvy bola stanovená

dohodou zmluvných strán vo výške 720,- eur s DPH (slovom Sedemstodvadsaťeur).
2.2.

Dohodnutá kúpna cena podľa predchádzajúceho bodu bude vyplatená v prevodom na
účet.

3.

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1.

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať snežný pluh, ktorý je predmetom kúpy podľa tejto
zmluvy, ktoré ho oprávňujú vec užívať.

3.2.

Predávajúci vyhlasuje, že snežný pluh, ktorá je predmetom kúpy nadobudol v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.3.

Predávajúci vyhlasuje, že na snežnom pluhu, ktorý je predmetom kúpy podľa tejto
zmluvy neviaznu žiadne ťarchy, záložné, resp. iné vecné práva v prospech tretích
osôb, že nie je predmetom výkonu rozhodnutia, resp. exekúcie podľa osobitných
predpisov.

3.4.

Predávajúci vyhlasuje, že oboznámil kupujúceho so stavom mechanizmu a že
nezamlčal kupujúcemu žiadne jemu známe vady, ktoré by kupujúceho obmedzovali v
ďalšom užívaní predmetnej hnuteľnej veci, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

3.5.

Kupujúci vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s technickým stavom snežného pluhu
ktorý je predmetom kúpy podľa tejto zmluvy a v tomto stave ho preberá a kupuje.

4.

Záverečné ustanovenia

4.1.

Prevzatím hnuteľných vecí sa kupujúci stáva ich vlastníkom a prechádza naňho
nebezpečenstvo škody na týchto veciach.

4.2.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných
strán.

4.3.

Zmluvné strany si Zmluvu podrobne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak
svojho bezvýhradného súhlasu s jej obsahom ju slobodne, bez nátlaku, bez akejkoľvek
tiesne a nie za nevýhodných podmienok podpisujú.

4.4.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha uznesenia o predaji zo dňa 16.2.2017,
schválená obecným zastupiteľstvom, uznesenie č. 6/2/2017.(Príloha)

V Brežanoch, dňa 23.10.2017

V Brežanoch, dňa 23.10. 2017

Predávajúci:

Kupujúci:

___________________________

___________________________

Obec Brežany
Mgr. Mária Gumanová, starostka obce

JANTER
Ján Farkáš, majiteľ

