KÚPNA ZMLUVA
Zmluvné strany:
Obchodné meno: Mesto Turany
Sídlo:
Osloboditeľov 83/91
038 53 Turany
IČO:
00316962
DIČ:
2020595049
Zastúpen:
Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB a.s. Martin
Číslo účtu:
SK 0211 0000 0000 2627371859
(ďalej len ako ,,predávajúci")
a
obchodné meno : Martin Beňo
Adresa:
Cintorínska 20
038 53 Turany
RČ :
IČO:
DIČ:
(ďalej len ako „kupujúci")
uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako ,,Zmluva"):

Článok I
Úvodné ustanovenie
Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy:
Druh vozidla:
poľnohospodársky kolesový traktor
Tov. Značka, typ:
Zetor 8011
Evidenčné číslo:
MT 462 AB
rok výroby:
1974
výrobné číslo vozidla: 14061
farba vozidla:
červená
výrobca :
ZKL , n.p. Brno
(ďalej len „traktor Zetor 8011“).
Článok II
Predmet zmluvy
Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu traktor Zetor 8011 za cenu uvedenú v cenovej
ponuke kupujúceho zo dňa 18.07.2017. Kupujúci ho za túto cenu kupuje do svojho výlučného
vlastníctva.
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Článok III
Kúpna cena
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za traktor Zetor 8011 kúpnu cenu vo výške
4 100,- € (slovom štyritisíc eur). Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí
predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v tomto článku III Zmluvy: v hotovosti do
pokladne MsÚ pri podpise tejto zmluvy.
Článok IV
Stav traktora Zetor 8011
Predávajúci vyhlasuje, že traktor Zetor 8011:
- bol používaný od roku 2003 v meste Turany doposiaľ na vykonávanie
miestnych komunikácií,, na traktore boli vykonávané bežné opravy a údržba
- je v pojazdnom stave primeranom svojmu veku a opotrebovaniu,
- nemá platnú STK a EK.

zimnej údržby

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného traktora Zetor 8011 riadne oboznámil jeho
obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho a preberá ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu
podpisu tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že nezatajil kupujúcemu žiadne technické
nedostatky a chyby predmetného traktora Zetor 8011.
Článok V
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že traktor Zetor 8011 odovzdá predávajúci kupujúcemu v
deň podpisu tejto zmluvy, po zaplatení kúpnej ceny.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k traktoru Zetor 8011 prechádza z
predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto
zmluvy.
Predávajúci je povinný odhlásiť vozidlo z evidencie v zákonnej lehote a technický preukaz
odovzdať kupujúcemu. Kupujúci je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie v zákonnej lehote.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva má 3 strany, je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom
rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
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Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak
súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.
Traktor Zetor 8011 sa predáva v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Turanoch č.
27/2016 zo dňa 21.04.2016
Kupujúci v zmysle § 7 ods. 1, 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov poskytnutých v tejto zmluve
na dobu neurčitú, podľa potrieb mestského úradu.

V Turanoch, dňa ....................................

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

................................................
Kupujúci

Predávajúci
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