KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

PREDÁVAJÚCI:
Obec VECHEC
Hlavná 133, 094 12 Vechec
IČO: 00332925
Zastúpená: Ladislavom Tóthom
starostom obce
Bankové spojenie: VUB a.s., IBAN: SK97 0200 0000 0000 2382 3632
Slovenská republika
(ďalej len „predávajúci“)

KUPUJÚCI:
Marek Vancák
nar. 13.08.1991
bytom Hencovská 1819, 093 02 Hencovce
(ďalej len „kupujúci“)
Čl. II
PREDMET ZMLUVY
1/ Predávajúci je výlučným vlastníkom diaľkového autobusu triedy B, značky RENAULT
MASTER, rok výroby 2018, VIN: VF1ME000360968183, e. č. VT 362CO, farba: modrá metalíza.
2/ Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva diaľkový autobus
špecifikovaný v bode 1/ tohto článku (ďalej len „predmet kúpy“) a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v Čl. III tejto kúpnej zmluvy.
3/ Predaj predmetu kúpy kupujúcemu za doleuvedených zmluvných podmienok schválilo Obecné
zastupiteľstvo Obce Vechec na zasadnutí konanom dňa 20.07.2022 uznesením č. 304/2022.
Čl. III
KÚPNA CENA
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu vo výške 21 500,00 EUR
(slovom: dvadsaťjedentisícpäťsto eur) na bankový účet predávajúceho uvedený v Čl. I tejto kúpnej
zmluvy v deň podpísania tejto kúpnej zmluvy.
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Čl. IV
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy úplným zaplatením kúpnej ceny a odovzdaním
predmetu kúpy predávajúcim.
Čl. V
OSTATNÉ DOJEDNANIA
1/ Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy bude spísaná zápisnica.
2/ Predávajúci sa zaväzuje, že pri odovzdaní predmetu kúpy odovzdá kupujúcemu všetky listiny
nevyhnutné pre riadne užívanie predmetu kúpy.
3/ Predávajúci týmto vyhlasuje, že predmet kúpy nemá žiadne vady, na ktoré by bol povinný kupujúceho
pri predaji vopred upozorniť.
4/ Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s technickým stavom predmetu kúpy a že v tomto
technickom stave predmet kúpy kupuje do svojho vlastníctva.
Čl. VI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia ( § 47a ods. 1 Obč. zák.).
2/ Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
3/ Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
4/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto kúpnu zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva sa zhoduje s ich slobodne a vážne
prejavenou vôľou, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

PREDÁVAJÚCI:

KUPUJÚCI:

Vo Vechci dňa 21.07.2022

Vo Vechci dňa 21.07.2022

…..................................................

…...................................................

Ladislav Tóth
starosta obce

Marek Vancák
Hencovce
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