Kúpna zmluva
uzavretá podľa ustan. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
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Cl.I
Zmluvné strany

Predávajúci:
Obchodný názov :
Sídlo :
V zastúpení:
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie
Číslo účtu :
Kupujúci:
Obchodný názov :
Sídlo :
V zastúpení :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie
Číslo účtu :

Obec Turany
Osloboditeľov 83/91
038 53 Turany
Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce
00316962
2020595049
VUB, a.s. pobočka Martin
16728362/0200

Obec Krpeľany
Štefánikova 138
038 54 Krpeľany
Mgr. Jaroslav Kráľ, starosta obce
00316750
2020594840
VÚB, a.s. pobočka Martin
15127362/0200

CI. II
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho previesť na kupujúceho
vlastnícke právo k predmetu kúpy určeného v bode 2.2. tohto článku zmluvy a záväzok
kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
2.2

Predmetom kúpy je nižšie špecifikované ojazdené úžitkové motorové vozidlo vo
vlastníctve predávajúceho
Továrenská značka, model :
CAS 25 Skoda 706 RTHP
Obchodný názov :
Cisternová automobilová striekačka
Rok výroby :
1976
Identifikačné číslo motora :
9520-606-092
Výrobné číslo podvozku :
120 120 606
EČV :
MT 863 AK
Číslo technického preukazu :
AD 704721
Doklady : osvedčenie o evidencii vozidla, doklady o povinnom zmluvnom poistení.
Doklady boli odovzdané pri podpise zmluvy.
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ČI. III
Kúpna cena a platobné podmienky
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 1,- Euro (slovom : jedno Euro).
Odpredaj bol odsúhlasený Obecným zastupiteľstvom v Turanoch uznesením
č.33/2011 /III zo dňa 7.9.2011.
3.2 Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu vo výške 1
Euro uhradiť na základe vystavenej
faktúry predávajúcim. Kúpna cena sa uhradí pri podpise kúpnej zmluvy.

ČI. IV
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu zmluvy prejde z predávajúceho na
kupujúceho dňom podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a zaplatením
kúpnej ceny.

ČI. V
Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1 Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 3 pracovných dní od podpísania tejto zmluvy
obidvoma zmluvnými stranami odovzdať predmet kúpy kupujúcemu v sídle
predávajúceho spolu so všetkými dokladmi a kľúčmi, ktoré sa k predmetu kúpy vzťahujú.
5.2 Nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia premetu kúpy prechádza z
predávajúceho na kupujúceho dňom jeho odovzdania a prevzatia kupujúcim na základe
preberacieho a odovzdávajúceho protokolu, ktorého obsah potvrdia zmluvné strany
svojimi podpismi.
5.3 Predávajúci je povinný najneskôr do 14 pracovných dní od prevzatia a odovzdania
predmetu kúpy kupujúcim zabezpečiť zápis zmeny vlastníka a držiteľa predmetu kúpy v
evidencii motorových vozidiel vedenej príslušným dopravným inšpektorátom a kupujúci
sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky s týmto úkonom spojené.

ČI. VI
Vyhlásenie zmluvných strán
6.1 Predávajúci vyhlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu kúpy.
6.2 Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu kúpy oboznámil a technický stav mu je
známy.
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CI. VII
Záverečné ustanovenia
7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
7.2 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu na webovej stránke
Obce Turany.
7.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej povinného zverejnenia.
7.4 Predávajúci si vyhradzuje právo prednostného odkúpenia vozidla za cenu 1,- Euro (slovom
jedno Euro).
7.5 Zmluvu je možné zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.
7.6 Iné náležitosti vzťahu neuvedené v tejto zmluve sa riadia Obchodným zákonníkom a
Občianskym zákonníkom.
7.7 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
7.8 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že j u uzavreli z vlastnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne, na dôkaz čoho túto zmluvu podpisujú.

V Turanoch dňa 29.9.2011

Za predávajúceho :

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Za kupujúceho :

Mgr. Jaroslav Kráľ
starosta obce

