
KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 Zmluvné strany : 

 

Obec Kluknava 

Kluknava 177, 053 51 Kluknava 

IČO: 00329274 

Zastúpený: Ing. Štefan Kováč 

ako predávajúci 

 

a 

 

Igor Makatura 

 

 

  

ako kupujúci 

sa dohodli na tejto 

k ú p n e j  z m l u v e : 

 

I. 

 

1. Predávajúci je vlastníkom auta, požiarneho cestného automobilu - automobilovej striekačky 

cisternovej, tov. zn. ASC 25 – RTHP, výrobca LIAZ n. p., typ: 706 RT, EČV: GL 408 AG 

výr. č.  karosérie : 223, výrobné  č. motora: 960339 . 

2. Predávajúci kupujúcemu predáva a kupujúci od predávajúceho kupuje vozidlo označené 

v bode 1. tohoto článku zmluvy. 

 

II. 

 

1. Kupujúci  kupuje vozidlo podľa  časti  I. tejto zmluvy  za kúpnu  cenu  1.300,-  EUR vrátane 

DPH , ktorá bola  oboma zmluvnými stranami dohodnutá, a ktorá je splatná za podmienok 

uvedených v bode 2 časti zmluvy. 

2. Kúpnu cenu podľa bodu 1 tejto časti zmluvy zaplatí kupujúci predávajúcemu v hotovosti do 

pokladne obce najneskôr pri prevzatí vozidla. 



III. 

 

1. Predávajúci odovzdal kupujúcemu a kupujúci od predávajúceho prevzal vozidlo, uvedené   v   

časti  I.   tejto  zmluvy v deň podpisu  tejto kúpnej  zmluvy, ako aj všetky doklady týkajúce sa 

vozidla, čo svojím podpisom pod touto zmluvou potvrdzuje 

2. Vlastníctvo k  vozidlu podľa  časti I. tejto zmluvy kupujúci nadobúda jeho prevzatím podľa 

bodu 1. tejto časti zmluvy. Nebezpečenstvo škody a opotrebenia vozidla  prechádza na 

kupujúceho  jeho prevzatím od predávajúceho. 

3. Zmluvné  strany sa  dohodli, že poplatky za  zmenu zápisu v evidencii motorových vozidiel a  

všetky  poplatky spojené  s  prevodom  vlastníctva  na  základe  tejto  zmluvy  hradí kupujúci. 

Predávajúci poskytne kupujúcemu súčinnosť potrebnú na zmenu zápisu držiteľa vozidla v 

evidencii motorových vozidiel. 

4. Kupujúci prehlasuje, že pred kúpou  si vozidlo, ktoré je predmetom tejto  zmluvy  podrobne  

prezrel,  vykonal  s  ním  skúšobnú  jazdu, vyskúšal  funkčnosť všetkých  jeho súčastí,  

pričom nezistil  žiadne  vady okrem tých, na ktoré bol predávajúcim upozornený, a ktoré 

zodpovedajú primeranému opotrebeniu vozidla. 

5. Predávajúci ústne upozornil kupujúceho na vady vozidla, zodpovedajúce dobe jeho 

používania a primeranému opotrebeniu, ktoré vady kupujúci zobral na vedomie a vozidlo 

preberá v takomto stave. 

6. Predávajúci poskytol  kupujúcemu zľavu titulom vád uvedených v bode 4. a 5. tejto časti 

zmluvy, ako aj prípadných ďalších vád, ktorá zľava je zahrnutá v kúpnej cene uvedenej v 

časti II. tejto zmluvy, poskytnutím ktorej zľavy zanikol nárok kupujúceho na uplatňovanie 

zodpovednosti za akékoľvek vady prevádzaného vozidla.  

 

IV. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah z tejto zmluvy sa bude spravovať 

Obchodným zákonníkom.  

2. Práva a povinnosti  zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú Obchodným 

zákonníkom. 

3. Meniť túto zmluvu je možné len  so súhlasom oboch zmluvných strán, a to  písomne , formou 

dodatku k nej. 

4. Na  znak  súhlasu  s  celým  jej  obsahom  bola  táto  zmluva oboma  zmluvnými stranami 

podpísaná. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná  strana obdrží jeden. 

 

 V  Kluknave dňa 13.11.2015 

 

 

 

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

     

                       predávajúci                                               kupujúci 


