
KÚPNA ZMLUVA

Zmluvné strany:
Predávajúci:
Názov: Obec Nižný Klátov 
Sídlo: Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov
v zastúpení: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová – starosta obce 
IČO: 00 324 507
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 4721542/0200
IBAN: SK58 0200 0000 0000 0472 1542
SWIFT: SUBASKBX
 
(ďalej len ako „predávajúci“)

a
Kupujúci
Meno a priezvisko: Jaroslav Kočiš
Dátum narodenia: 27.6.1963

Trvale bytom: 040 13 Košice, Budapeštianská 7 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0443367733/0900
IBAN: SK79 0900 0000 0004 4336 7733
SWIFT: GIBASKBX

(ďalej len ako „kupujúci“)

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“):

Článok I
Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla: 

Druh vozidla: Traktor kolesový poľnohospodársky
Továrenská značka, typ: ZETOR 7011
Farba: Červená
Kód motora: Z 7001 
Výrobné číslo: 20944
Rok výroby: 1983
Číslo technického preukazu: PC 081057 
Evidenčné číslo vozidla: KS853AG  

(ďalej len ako „predmetný traktor“).

Strana 1 / 3



Článok II
Predmet Zmluvy

Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu predmetný traktor za cenu predloženú
obci na základe cenovej ponuky zo dňa 28.8.2015, doručenú dňa 31.8.2015, pod číslom
688/2015 a kupujúci predmetný traktor za túto kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného
vlastníctva. 

Článok III
Kúpna cena

Kupujúci  sa  zaväzuje  zaplatiť  predávajúcemu za  predmetný  traktor  dohodnutú  kúpnu
cenu vo výške 1 300,- € (slovom tisíc tristo eur).
 
Predávajúci  a kupujúci  sa  dohodli,  že  kupujúci  uhradí  predávajúcemu kúpnu cenu vo
výške uvedenej v tomto článku III Zmluvy:

- bezhotovostným prevodom na  bankový  účet  predávajúceho  uvedený  v záhlaví
tejto zmluvy, a to do troch dní od podpisu tejto zmluvy

V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetný traktor podľa tohto článku III Zmluvy
nebude predávajúcemu uhradená riadne  a včas,  je  predávajúci  oprávnený odstúpiť  od
tejto  zmluvy.  Odstúpením sa zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú
povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe zmluvy poskytli, a to najneskôr
do  desiatich  (10)  dní  odo  dňa  doručenia  písomného  oznámenia  predávajúceho
o odstúpení od zmluvy kupujúcemu.  

Článok IV
Stav predmetného motorového vozidla

Predávajúci vyhlasuje, že predmetný traktor:
 

- bol používaný, 
- je v nepojazdnom stave, 
- podľa  znaleckého  posudku  zo  dňa  19.2.2015  má  nasledovné  vady:  neúplná

prevodovka (chýbajúci kryt obalu prevodovky, riadiaca páka), poškrabané čelné
sklo, neúplné, nefunkčné zámky a kľučky, neúplný trojbodový závesný (zdvíhací)
mechanizmus,  chýbajúce diely: tiahlo ručnej brzdy, skrutky pre uchytenie držiaka
závažia zadných kolies, držiak závažia zadných kolies, plastová mriežka v prednej
časti strechy (ventilátora), zadné EČV, spodné okno zadného čela kabíny, spodný
kryt  prístrojovej  dosky,  akumulátor,  plastová  mriežka  prednej  masky,  predné
evidenčné číslo vozidla, horné hydraulické ramená, spodné ramená.

Kupujúci  vyhlasuje,  že  sa  so  stavom  predmetného  traktora  riadne  oboznámil  jeho
obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy.
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Článok V
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

Predávajúci  a kupujúci  sa  dohodli,  že  predmetný  traktor  odovzdá  predávajúci
kupujúcemu v lehote do 10 dní od pripísania kúpnej ceny na účet obce.

Zmluvné  strany  sa  výslovne  dohodli,  že  vlastnícke  právo  k predmetnému  traktoru
prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia  kúpnej ceny
podľa článku III tejto zmluvy. 

Predávajúci  a kupujúci  sa  ďalej  dohodli,  že  prepis  predmetného  traktora  v evidencii
motorových vozidiel vykonajú spoločne.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

Táto  zmluva  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. 

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. 

Zmluva bola zverejnená na: www.niznyklatov.sk dňa 29.09.2015

V Nižnom Klátove, dňa 29.9.2015 

Predávajúci:                                                              Kupujúci: 

___________________________ _____________________________ 
         Obec Nižný Klátov                                                      Jaroslav Kočiš
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová                                    
            starostka obce
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