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Kúpno-pľedajná zmluva
uzatvoľená v zmysle ustanovenia $ 588 občianskeho zákonníka
medzi zmluvným i stľanami :

Pľedávajúci:
obec Krajné
91616lQajné 52
ola'es: Myjava
Slovensko
tČo: oo: II715
DIČ:
lČopH: neplatca DPH
IBAN: SKl l 5600 0000 0006 1838 1001
zastúpená: JUDľ. Ján Konečník,staľosta obce Kľajne
(ďalej len,,Pľedávajúci")
a

Kupujúci:

Meno a pľiezvisko: Bohuslav Zachoval
naľodený:

ľ'č.

:

bytom:

okľes Blansko
Česká ľepublika
štátna pľísluŠnosť:
č. účtu:
(ďalej len,,Kupujúci")

Článok ĺ.
Úvodné ustanovenie
Predávaj úci j e

výlučnýmvlastníkom nasledovného motoľového voziclla:

vozidla:

Druh
Továrenská

Faľba:

Medzimestský autokar

znaÓka,typ: C734

biela, kombinácia modrá
14404186
1986

Výľ. číslokaľosérie ( VIN):
Rok výľoby:
Číslotechnickélro preukazu: AH 7 197 14
Evidenčne číslovozidla: MY705AJ

(ďalej len ako ,,Pľedmetné motoľové vozidlo")'

Článok II.
Predmet ZmluvY
motorové vozidlo za vzájomne
Pľedávajúci touto zmluvou pľedáva Kupujúcemu Predmetnó
vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu
dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmeiné motoľové
cenu kupuje do svojho rnýlučnéhovlastníctva'
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článok III.
Kúpna cena
1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatlt' Pľedávajúcemu Za Pľedmetnémotoľové vozidlo vzájomne
uä výške l,750 €.- Euľ (slovom jedentisísedemstopät'desiateuro).
dohodnuiú kúpnu
""nu

Predávajúci vystaví faktúľu,ktoľou vyúčtujekúpnu cenu a vystavenú faktúľu doručí

2)

Kupujúcemu.
^
vo výške
3) Éredávajúcia Kupujúci sa dohodli, Že Kupujúci uhradí Pľedávajúcemu kúpnu cenu
uvedenej v bode 1) tohto článku ZmIuvy:
a) zálohovou platbou 500,00 € v hotovo sti 07 '06.2020
bj bezhotouoitn;;r. prevodom 1.250,00 € na bankový účetPľedávajúceho uvedený v záh|aví tejto
Zmhlvy, a to najneskôr do 7 dní od podpisu tejto Zmluvy.

pľípade,ak dohodnutá kúpna cena Za pľedmetné motorové vozidlo podl'a tohto článku III.
Zmluiy nebude Pĺedávajúcemu uhĺadená ľiaáne a včas, je Predávajúci opľávnený odstúpit'od tejto
ZmIuvy. odstúpením,áZ^lrru ľušíod svojho počiatku a zmluvné stľany sú povinné vydať si
(10) dní odo dňa
navzájomp1nenia, ktoľési nazák|adeZmluvy poskytli, a to najneskôr dodesiatich
doručenia písomného oznámeniaPľedávajúceho o odstúpeníod Zmluvy Kupujúcemu'

4)

V

článok lV.

Stav Predmetného motoľového vozidla
1)

vozidlo

!

Pľedávajúci vyhlasuj e, Že predmetné motoľové
ovg
m änu pódpisutej to Žmlwy má stav tachometľa (po oprave) .. ]..:.].r.'.... kilometrov
je v stave zodpovedaiúcom stavu a veku pouŽívania s pľihliadnutím na obvykle opotrebenie
_ viď Pľotokď o kontrole technického stavu časťA - technická kontľola TK SKR 672 882
zo día27.05.202q s platnosťou do 26.07.2O2O, protokol o kontľole technického stavu časť
B _ emisná kontľo|a EK SKo 243 763 zo ďťr- t2.O9.20L9 s platnost'ou do 12.09.2020,
Pľotokol z periodickej pľehliadky záznamového zarladenia oT 20-TN0260 Zo dňa
21.05.2020 s platnost'ou do 21 '05'2022.
2) Kupujúci vyhlasuje, Že sa so stavom pľedmetného motoľového vozidla ľiadne oboznámil
jehä äbhliudkou ä skúšobnoujazdou ä kupuje ho v stave, v akom sa nacháďza ku dňu
podpisu tejto ZmluvY.
3) Spľievodným pľíslušenstvom je:
TP AG 999 897
osvedčenie - malý
pľotokol o vykonanej STK, EK a pľehliadky zŕnnamového zaľiadenia
kl'účeod vozidla
_rJ..'j- _f ._: ' :_;_- sada príslušenstr-aĺtroi,-:h..;lii. :.;;:..-.: :. .:'t. - ..'

'

Článok V.
odovzdanie predmetu kúpy a pľevod vlastníckeho pľáva
1) Predávajuci a Kupujuci sa dohodli, Že pľedmetne motoľovévozidlo odovzdá Pľedávajirci
v Kľajnom.
Kupujúcemu po podpiseie.jto Zmluvy a po úhľädekupnej ceny v dohodnutom teľmíne
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2) Zmluvné stľany sa výslovne dohodli, Že vlastnícke pľávo k predmetnému motoľovému vozidlu
prechädza z Pľedávajúceho na Kupujúceho momentom úplnéhozaplatenia kúpnej ceny podľa
článku III' tejto Zm|uvy.
3) Pľedávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že pľepis pľedmetného motoľového vozidla
motorových vozidiel vykonajú Kupujúci a Predávajúci spoločne na DI v Myjave.

v evidencii

Clánok VI.
Záverečné ustanovenia

l) Táto Zmluvaje vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných ľovnopisoch, pojednom ľovnopise pre

každn zo zmluvných stľán.

2) Práva a povinnosti, ktoľénie sú výslovne upľavené v tejto Zmluve, sa spľavujúpríslušnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka v platnom znení.
3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zm\wy prečítali,ľozumejú jej obsahu, a na znak
súhlasu s ustanoveniami tejto Zm|uvy, zmluvné strany pľipájajúvlastnoručnépodpisy, ako
vyjadľenie ich slobodnej a váŽnej vôle'

V Kľajnom dňa

07

.06.2020
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Bohuslav Zachoval
Kupujúci

