KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník
v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Obec Dubová
Sídlo:
IČO:
Zast.:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Hlavná 39, 900 90 Dubová
00 304 735
Ľudovít Ružička – starosta
VÚB a.s.
SK64 0200 0000 0000 0662 0112

(ďalej len ako „Predávajúci“)
a
Peter Bodiš
919 65 Dolná Krupá 613
r.č.:
OP:
(ďalej len ako „Kupujúci“)
(ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)
Článok I.
Predmet Zmluvy
1.

Predávajúci sa na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených zaväzuje Kupujúcemu odovzdať predmet kúpy
špecifikovaný v článku II. ods. 1 Zmluvy a previesť vlastnícke právo k nemu v prospech Kupujúceho a Kupujúci sa
zaväzuje Predmet kúpy od Predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu dohodnutú v článku III. tejto Zmluvy.
Článok II.
Predmet kúpy

1.

Predmetom kúpy je nepojazdnémotorové vozidlo– autobus určené na zošrotovanie, a to s nasledovnou špecifikáciou:
•
značka vozidla: KAROSA KAROSA LC 736,
•
druh vozidla: AUTOBUS DIAĽKOVÝ,
•
evidenčné číslo vozidla: bez evidenčného čísla,
•
VIN: TMKC73621HM019744,
vo vlastníctve Predávajúceho (ďalej len „Predmet kúpy“).

2.

Zmluvné strany berú na vedomie, že Predmet kúpy bol v zmysle Potvrdenia o odobratí tabuliek s evidenčným číslom
a osvedčenia o evidencii vozidla zo dňa 21.2.2018 dočasne vyradený z evidencie Policajného zboru v Pezinku.
Článok III.
Kúpna cena

1.

2.
3.

Kúpna cena za prevod vlastníctva k Predmetu kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá s ohľadom na technický stav
Predmetu kúpy a jeho trhovú hodnotu v zmysle vyjadrenie p. M. Lauka zo dňa 18.06.2019, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto
Zmluvy, a to celkovo vo výške 700EUR (slovom: sedemsto eur) (ďalej len „Kúpna cena
Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna cena je splatná pri podpise tejto Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom v
prospech bankového účtu Predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho momentom uhradenia
Kúpnej ceny v súlade s týmto článkom Zmluvy.
Článok IV.
Miesto a čas dodania Predmetu kúpy

1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať Predmet kúpy Kupujúcemu pri podpise tejto Zmluvy.

2.
3.

O odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy spíšu Predávajúci a Kupujúci Odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor
tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy technický stav, v akom sa Predmet kúpy nachádza, a to po vykonaní jeho obhliadky
a odsúhlasení jeho stavu a v takomto ho nadobudne na základe tejto Zmluvy do svojho vlastníctva.
Článok V.
Súčinnosť Zmluvných strán

1.
2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy
vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si navzájom poskytnú v
súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú oprávnenou zmluvnou stranou označené ako dôverné a
nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba alebo iného.
Článok VI.
Vyhlásenia Zmluvných strán

1.

2.

3.

4.

Predávajúci vyhlasuje a zodpovedá, že práva a povinnosti mu stanovené touto Zmluvou nie sú v rozpore so žiadnym
záväzkom, ktorým je Predávajúci viazaný, či už zmluvným, vyplývajúcim zo zákona alebo iným, že na Predmete kúpy
neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné práva ani iné právne povinnosti a že Zmluva je náležite uzatvorená a po
formálnom podpise a doručení sa stane záväznou pre takúto stranu v súlade s jej podmienkami.
Predávajúci vyhlasuje, že si nie je vedomý viditeľných ani skrytých vád na Predmete kúpy a Kupujúci vyhlasuje, že bol
oboznámený s technickým stavom Predmetu kúpy a je s ním uzrozumený, že bol oboznámený s faktickým stavom
Predmetu kúpy a kupuje Predmet kúpy v stave, v akom stojí a leží.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo naplnenie predmetu
tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené im touto Zmluvou. Predávajúci sa zaväzuje
nevykonať žiadne úkony, ktoré by mali alebo mohli mať za následok obmedzenie vlastníckeho práva Kupujúceho
k Predmetu kúpy, predovšetkým nezriadiť žiadne záložné právo, vecné bremeno, ani inú ťarchu alebo záväzok zmluvný
alebo vecno-právny v prospech tretích osôb.
Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy
a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.

4.

5.

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál (t.j.
rovnakej právnej sily) a každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
Neuplatnenie alebo oneskorené uplatnenie akéhokoľvek práva alebo právomoci v súvislosti s touto Zmluvou sa nebude
považovať za vzdanie sa takéhoto práva, ani jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie práva nebude brániť následnému
alebo ďalšiemu uplatneniu takéhoto práva alebo uplatneniu akéhokoľvek iného práva.
Táto Zmluva sa bude riadiť slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne neupravené touto
Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov SR. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou,
ako i pojmy ňou používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych
predpisov, ako aj obchodných zvyklostí a praxe.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich
vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako
aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
Predávajúceho v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky.

V Dubovej, dňa __________________

Za Predávajúceho:

_______________________________
Obec Dubová
Ľudovít Ružička
starosta

V Dubovej, dňa __________________

Za Kupujúceho:

_______________________________
Peter Bodiš

Príloha č. 1

Príloha č. 2
Odovzdávací a preberací protokol
Obec Dubová
Sídlo:
IČO:
Zast.:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Hlavná 39, 900 90 Dubová
00 304 735
Ľudovít Ružička – starosta
VÚB a.s.
SK64 0200 0000 0000 0662 0112

(ďalej len ako „Predávajúci“)
a
Peter Bodiš
919 65 Dolná Krupá 613
r.č.:
OP:
(ďalej len ako „Kupujúci“)
(ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)

Predávajúci a Kupujúci svojimi podpismi pod týmto odovzdávacím a preberacím protokolom bez výhrad potvrdzujú, že
Predávajúci dnešného dňa odovzdal a Kupujúci dnešného dňa prevzal predmet kúpy v súlade s Kúpnou zmluvou zo dňa ....,
uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Zmluva“), a tonepojazdné motorové vozidlo – autobus určené na
zošrotovanie s nasledovnou špecifikáciou:
•
•
•
•

značka vozidla: KAROSA KAROSA LC 736.20,
druh vozidla: AUTOBUS DIAĽKOVÝ,
evidenčné číslo vozidla: bez evidenčného čísla,
VIN: TMKC73621HM019744,

v súlade s článkom IV. ods. 2 Zmluvy.

Ďalšie zistené skutočnosti a závady:

V Dubovej, dňa __________________

Za Predávajúceho:

_______________________________
Obec Dubová
Ľudovít Ružička
starosta

V Dubovej, dňa __________________

Za Kupujúceho:

_______________________________
Peter Bodiš

