
KUPNO.PREDAJNA ZMLUVA
uzavretá V zmysle s 588 a občianskeho zákonnĺka

Kupujúci:
obchodne meno: obec Krajné
sídlo: Kra1né 52, 916 '16 Krajne
ICO: 00 311715
V zastÚpenĺ: JUDr. Ján Konečnĺk, starosta

(v d'alŠom ako ''kupujúci'')

Predávajúci:
Obchodne meno: SLV s.r.o.
Sídlo. Krajne 52' 916 16 Krajne
lČo: 36 290 B15
V zastÚpenĺ: JUDr' Ján Konečnĺk' konatel'

lng. Ľubomĺr Galiovský, konatel'
(v d'alŠom ako ''predávajúci'')

článok l
Predmet kúpy

Predmetom zmluvy je predaj a kúpa automobilu
Továrenská značka. PEUGEoT BOXER
Typ SG ZDVĺHAclA PLoŠlNA
Rok výroby: 1997
VIN : VF3233G52 1 537 3257
Stav km na tachometri: 132498 km

Čĺslo technickeho preukazu: PF321949
EvidenČné čĺslo vozidla: MY74BBH

článok ll
Kúpna cena

PredávajÚci a kupujÚci sa pri predmete kúpy dohodli na kúpnej cene: B500,-EUR (slovami osemtisícpät'sto

EUR)
článok lll

SpÔsob platenia kúpnej ceny

KÚpna cena uvedená v čl.ll tejto zmluvy, bude uhradená bankový prevodom na ÚČet predávajúceho'

článok lV
Nadobudnutie vlastnĺckeho práva k predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Že vlastnĺctvo veci prejde z predávajÚceho na kupujúceho po zaplatenĺ kÚpnej

ceny uvedenej v čl. ll tejto zmluvy.

Ďalej sa zmluvné strany dohodli, Že predávajúci je povinný.prepĺsat' na Dl predmet zmluvy uvedený v Čl' l

najnáskÔr do 7 pracovných dní od podpisu tejto kúpno-predajnej zmluvy.

článok V
Stav Predmetu zmluvY

PredávajÚci vyhlasuje Že oboznámil krrpujúceho s technickým stavom predmetnej veci a nezatajil Žiadne

skutoČnosti, prípadne závady,o ktorých u"äái u mohli by viesi' t< znehodnoteniu predmetnej veci'

PredávajÚci vyhlasuje, Že predmetné motorové vozidlo:

' bolo pouŽĺvané,

' bolo riadne udrŽiavané,

' nemá Žiadne vady

KupujÚci vyhlasuje, Že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a

skÚŠobnou jazdou a rupuie ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy'



článok Vl
Záverečné ustanovenia

Zmluvaje vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom pre kaŽdÚ zo zmluvných strán'

Zmluva nadobúda platnost'dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluvu je moŽne zrušit' alebo zmenit' po vzájomnej dohode zmluvných strán v pÍsomnej forme.

Práva a povinnosti' ktore nie sÚ výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujÚ prísluŠnými ustanoveniamiobčianskeho zákonnĺka v platnom znení'

Zmluvné strany vyhlasujú, Že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak sÚhlasu s jejustanoveniami pripájajú vlastnoruČné poopisy, ako ŕyjadrenie'ich slobodrí,.í" uaináj ňrc

V Krajnom 15.07.20j9

PredávajÚci

n'-€IYftfiľe'
ICO:3629-0815

DPH: StQ022i64067lÔ

KupujÚci


