
Kúpna zmluva  
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 
Kupujúci: Ján G. 
  . 
              Liesek. 
                        

(v ďalšom „kupujúci“) 
 
Predávajúci: Obec Brezovica 
  Osloboditeľov 346, Brezovica, 028 01  Trstená 
                        Zastúpená: Marián Ujmiak , starosta 
  IČO: 00314421 
   DIČ: 2020571630 

(v ďalšom „predávajúci“) 
 

čl. 1  

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa Špeciálneho vozidla.  
  

Typ: AVIA 31.1K  

Číslo karosérie:    TNAA31KL005210 

             ŠPZ:                     TS 783AJ 

             Farba:                   červená 

čl. 2  

Kúpna cena 

1. Predávajúci a kupujúci sa pri predmete kúpy dohodli na kúpnej cene:   200,00 € 
(slovom Dvesto eur). 

 
čl. 3  

Spôsob platenia kúpnej ceny 

1. Kúpna cena uvedená v čl. 2 tejto zmluvy, bude vyplatená v hotovosti do rúk 
predávajúceho ihneď po podpise tejto zmluvy. 

2. Ako doklad o zaplatení bude slúžiť potvrdenie – príjmový pokladničný doklad, kde 
bude uvedený predávajúci, kupujúci, cena a dátum zaplatenia dohodnutej sumy 
uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy. Doklad o zaplatení je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

 
čl. 4  

Nadobudnutie vlastníckeho práva a zodpovednosti k predmetu zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo veci a zodpovednosť k nej prejde 
z predávajúceho na kupujúceho: 

a. Po osobnom prevzatí predmetu tejto zmluvy. 
b. Po zaplatení dohodnutej ceny uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy. 

 

čl. 5  

Ďalšie ustanovenia 

1. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav kupovanej veci. 



2. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetnej 
veci a nezatajil žiadne skutočnosti, prípadne závady, o ktorých vedel a mohli by 
viesť k znehodnoteniu predmetnej veci.  

 
čl. 6  

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán 

v písomnej forme. 
3. V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve ustanovené, sa zmluvné strany budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej 
vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, 
z ktorých jeden dostane strana predávajúca a jeden strana kupujúca. 

 
 
V Brezovici, dňa 8.10. 2020 
 
 
 
 
…………………………………    …………………………………. 

podpis kupujúceho      podpis predávajúceho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


