KÚPNA ZMLUVA
zo dňa 15.05.2013
uzatvorená podľa §409 a nasl. zákona č. 513/1991
Obchodného zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany:
Peter Sodivar
nar.:
IČO/r.č.:
trvale bytom: Chotča 94

/ďalej len „predávajúci“/
a
Obec Hažlín
Hlavná 200, 086 14 Hažlín, SR
IČO: 00322016
DIČ: 2020623055
Zast. Ing. Františkom Olahom starostom obce

/ďalej len „kupujúci“/

ČLÁNOK I.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262, ods. 1 Obchodného
zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Obchodný
zákonník“) dohodli, že bez ohľadu na povahu účastníkov sa ich záväzkový vzťah
spravuje Obchodným zákonníkom.
ČLÁNOK II.
Predmet zmluvy
1.

Predávajúci sa na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených
zaväzuje kupujúcemu odovzdať predmet kúpy špecifikovaný v ods. 2. tohto
článku Zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“ ) spolu s dokladmi špecifikovanými
v ods. 3. tohto článku Zmluvy a previesť vlastnícke právo v prospech
kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy od predávajúceho prevziať
a zaplatiť zaň kúpnu cenu dohodnutú v čl. III. tejto Zmluvy.

2.

Predmetom kúpy je motorové vozidlo traktor Zetor 6245, evidenčné číslo: SP
797AB, VIN:002063 , rok výroby: 26.02.1985, farba:červená.

3.

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na
prevzatie a užívanie predmetu kúpy, a to technický preukaz.
ČLÁNOK III.
Kúpna cena

1.

Kúpna cena za prevod vlastníctva k predmetu kúpy je zmluvnými stranami
dohodnutá v celkovej sume 11 300,- € (slovom jedenásťtisíctristo eur) .

2.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu bezhotovostným
prevodom v prospech účtu predávajúceho, č. ú.: 2950744657/0200., vedeného
vo VÚB a.s..
Súčinnosť zmluvných strán

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť
a pomoc pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy s cieľom naplnenia účelu tejto
Zmluvy.

2.

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 IV.
Vyhlásenia zmluvných strán

1.

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 po formálnom podpise a
doručení sa stane záväznou pre takúto stranu v súlade s jej podmienkami.

2.

Predávajúci poskytne kupujúcemu 12 mesačnú záruku na agregát motora.

3.

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.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú. že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre
ne vyplývajúce z tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol
naplnený účel tejto Zmluvy.

5.

Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy technický a právny stav vozidla. Zmluvné
strany sa dohodli a kupujúci bezvýhradne potvrdzuje, že predmet kúpy kupuje
od predávajúceho v stave v akom stojí a leží.

ČLÁNOK V.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z
ktorých každý je považovaný za originál (t.j. rovnakej právnej sily)

2.

Neuplatnenie alebo oneskorené uplatnenie
v súvislosti s touto Zmluvou sa nebude
práva, ani jednotlivé alebo čiastočné
následnému alebo ďalšiemu uplatneniu
akéhokoľvek iného práva.

3.

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.

4.

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.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že nekonajú pod nátlakom ani v tiesni, ich vôľa je
slobodná a vážna, na znak čoho túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú a
zároveň vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nebola žiadnym
spôsobom obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené
s predmetom zmluvy nakladať bez obmedzenia, zmluvné prejavy sú dostatočne
zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísanej forme.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania
a následnom zverejnení na web stránke kupujúceho.

akéhokoľvek práva alebo právomoci
považovať za vzdanie sa takéhoto
uplatnenie práva nebude brániť
takéhoto práva, alebo uplatneniu

V Hažlíne, dňa 15.05.2013

________________________________
Predávajúci

_______________________________
Kupujúci

