
'! Zmluvné strany:

obchodné meno:
Sídlo:
lČo:'
DlČ:
lČ opH:
V mene ktorej koná:
IBAN:
Telefón:

Druh vozidla:
Továrenská značka, typ:
Farba:
VIN:
Rok výroby:
ČÍslo technického preukazu
Evidenčné číslo vozidla:

KÚPNAZMLUVA

obec Krajné
9í6 Krajné 52
00 31 1 715
2021079698
neplatca DPH
JUDr' Ján Konečník, starosta obce
sK1ĺ 5600 0000 0006 1838 100.|
0908 958 479

a

a

(ďalej len ako,,Predávajúci")

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bvtom:
Číslo ooč.preukazu
telefón:

(d'alej len ako,,Kupujúcĺ'')

uzatvorili v zmysie ustanovenia $ 588 a nasl. zákona é,4ot1g64 Zb. občĺansky zákonník v znení
neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (d'alej len ako ,,Zmluva,'):

článok l

Úvodné ustanovenie

Predávajúci je uýlučným vlastn íkom nasledovného motorového vozidla:

osobné vozidlo
vM'21214 B KoMB]ŠpecÁl
biela
xTA21214031 700636
2003
P8257215
MY 839 AX

J (ďalej len ako,,Predmetné motorové vozidlo")

črnór lt

Predmet Zmluvy
PredávajÚci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidto za vzájomne dohodnutu i<upnu
cenu kupuje do svojho výlučného vlastnÍctva.

Strana í / 3



Sprievodným príslušensfuom je:

Y

TP P8257215
osvedčenie - malý TP
protokol o vykonanej STK a EK
kl'úče od vozidla
iné:..'......

č!ánok ltl

Kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu Vo výške 610.--€ (slovom šesťstodesať eur).

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, Že Kupujúcĺ uhradÍ'Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške

uvedenej v tomto článku lll Zmluvy v hotovosti pri podpise tejto Zmluvy.

Čtánok lV

Stav Predmetného motorového yozidla

Pre.dávajúci vyhlasuje, Že Predmetné motorové vozidlo:

1 13 567
- ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených ..''........ kilometrov
_ je v stave' zodpovedajúcóm stavu a veku pouŽívania s prihliadnutím na značné

opotrebenie_ ňa nasledovné vady: opotrebenie, korÓzia, vÔl'a v riadení a na nápravách, vÔľa

alternátora a vodnej pumpy, neplatná STK a EK, nutná Go.

KupujÚci vyhlasuje, Že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil a

rupJje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.

Článok V

odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, Že Predmetné motorové vozidĺo odovzdá Predávajúci
Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy.

odovzdanie vozidla sa uskutočnív sídle predávajúceho.
Zmluvné strany sa rnýslovne dohodli, Že vlastnícke právo k Predmetnému motorovému vozidlu

prechádza zPiedáváiÚceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podl'a

článku lll tejto Zmluvy.

Predávajúci a KupujÚci sa d'alej dohodli, Že prepis Predmetného motorového vozidla v evidencii

motororných vozidieívykoná Prédávajúci, na čo ho Kupujúci splnomocní. Splnomocnenie pripraví

Predávajúci, overí pracovn ík obecnej matriky'

článor Vl

$
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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, ĺozumejú jej obsahu' a na znak

súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, .'luun" šľäny pripájajú vlastnoručné podpisy' ako

vyjadrenie ich slobodnej a váŽnejvôle.

V Kájnom dňa l?, ..(,' lľl (

Kupujúci
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