KÚPNA ZMLUVA
Zmluvné strany
Obchodne meno:

obec Krajné

lČo:

00 311 715

Sídlo:

916 Krajne 52

DlČ:

2021 079698

lČ opH:
V mene ktorej koná:
IBAN:

neplatca DPH
JUDr. Ján KoneČnÍk,starosta obce
sK1 1 5600 0000 0006 1838 1001

(ďalej len ako,,PredávajÚci")

a

Meno a

priezvisko:

Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Trvale

bytom:

ČĺslooP:

lvan Belica
921 01 Pĺešt'any,

(ďaĺej len ako,,Kupujúci")

uzatvorili v zmysle ustanovenia $ 588 a nasl. zákona č,' 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskorŠíchpredpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako,,Zmluva"):

článolĺl
Úvodné ustanovenie
Predávajúci je rnýlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

vozidla:
ýp:
Farba:
VIN:
Rok výroby:
Čísloosvedčenia - časťlllazu:
Evidenčnéčíslovozidla:
Druh

Továrenská značka,

Príves nákladný
KEMPĺK

hnedá tmavá
4971987
1987
AG 999 897

MY 525Yc

(ďalej len ako,,Predmetné motorové vozidlo"}.

GIánok ll

Predmet Zmluvy
PredávajÚci touto Zmluvou predáva KupujÚcemu Predmetné vozidlo za uzäjomne dohodnutú
kÚpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutj kúpnu cenu kupuje
do svojho výlučneho vlastnícfua.
Sprievodným prísluŠensfuom je:
osvedčenie o evidencii - časťll
osvedčenie - malý TP
iné:............'

článok !ll
Kúpna cena
Kupujúci sa zaväzuje zaplatit'Predávajúcemuza Predmetné vozidlo vzájomne dohodnutú kúpnu
cenu Vo výške 140.- € (slovom jednostoŠýridsať euro).

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, Že KupujÚci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu Vo výŠke
uvedenej v tomto článku lll Zmluvy v hotovosti pri podpise tejto Zmluvy.

článok IV
Stav Predmetného motorového vozid la
PredávajÚci vyhlasuje, Že Predmetné vozidlo:

_ je

v

stave zodpovedajúcom stavu

opotrebenie

a

veku pouŽívania

s

prihliadnutím na obvyklé

Kupujúcĺvyhlasuje, Že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho

obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

článok V
odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastnĺckeho práva
Predávajúci a K'upujúcĺ sa dohodli,

Že Predmetné motorové vozidlo odovzdá

KupujÚcemu v deň podpisu tejto Zmluvy'

Predávajúci

odovzdanie vozldla sa uskutočnívsídle predávajúceho.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli' Že vlastnícke právo k Predmetnému motorovému vozidlu
prechádza zPredáva1úceho na KupujÚceho momentom úplneho zaplatenia kúpnej ceny podľa
článku lll tejto Zmluvy'
PredávajÚci a KupujÚci sa ďalej dohodli, Že prepis Predmetného motorového vozidla v evidencii
motorových vozidiel vykonajú na Dl v Myjave spoločne.

čÉnokVl
Závereénéustanovenia
Táto Zmluva je 'lyhotovená 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 vlastnoručne podpisy, ako
vyjadrenie ich sĺobodnej a váŽnej vÔle.

V Krajnom dňa

{r'/

PredávajÚci

22.1 0'2020

1ut tKupujúci

