
KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

Kupujúci: Obec Valaská Dubová 

Zastúpená: Igor Tulinský, starosta obce 

Sídlo: 034 96 Valaská Dubová 39 

IČO : 00315826 

DIČ: 2020589769 

 (v ďalšom kupujúci)  

 

Predávajúci: Miroslav Vajdiar 

Trvale bytom: Martina Hattalu 2049/10, 026 01 Dolný Kubín 

 

Číslo OP : ET477333 

Rodné číslo: 610920/6697 

 (v ďalšom predávajúci)  

čl. 1 Predmet zmluvy 

Predávajúci týmto predáva „ Vec „ čo v tejto zmluve znamená: stroj typ:UNC-060 , vrátane všetkých 

súčastí a príslušenstva a Kupujúci prijíma Vec do svojho vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť 

Predávajúcemu za Vec Kúpnu cenu.  

                     čl. 2 Vyhlásenia 

Predávajúci vyhlasuje, že Vec ja predávaná ako použitá. 

Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom Veci. 

Predávajúci vyhlasuje, že Vec nie je zaťažená žiadnymi právami tretích osôb.  

Predávajúci týmto vyhlasuje, že Vec je bez vád. 

Kupujúci vyhlasuje, že si Vec riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Veci pre uzavretím tejto 

Zmluvy. 

     čl. 3 Odovzdanie Veci 



Predávajúci je povinný odovzdať Vec Kupujúcemu pri uzatváraní Zmluvy. 

Odovzdanie a prevzatie Veci potvrdzujú Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy. 

 

     čl. 4 Výhrada vlastníckeho práva 

Vlastnícke právo k Veci prechádza na Kupujúceho až po úplnom zaplatení Kúpnej ceny Kupujúcim. 

     čl. 5 Záruka 

Predávajúci týmto neposkytuje záruku za akosť Veci. 

čl. 6 Kúpna cena 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Vec sumu 7500 Eur, slovom: Sedemtisícpäťsto Eur 

(ďalej ako „Kúpna cena“). 

     čl. 7 Platobné podmienky 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť prevodom na účet predávajúceho 

IBAN: SK17 1100 0000 0029 3132 0992  vedeného v Tatrabanka Slovensko. 

Kúpna cena bude Kupujúcim uhradená Predávajúcemu jednorazovo. 

Kúpna cena ja splatná do troch dní od uzavretia Zmluvy. 

čl.8 Ostatné dojednania 

Kupujúci je povinný Vec riadne prezrieť pri odovzdaní a oznámiť Predávajúcemu vady Veci a pokiaľ 

tak neučiní, platí, že Vec nemá žiadne zjavné vady. Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za 

vady.  

Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom Veci a že žiadne skryté vady, o 

ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.  

Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda kupujúci vlastnícke právo k Veci podľa čl. 1. 

Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Veci. 

čl. 9 Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.  

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.  



Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie.  

 

 

V Valaská Dubová, dňa 28.04.2020  

 

 

 

…………………………………       ………………………………….  

podpis kupujúceho       podpis predávajúceho 


