KÚPNA ZMLUVA
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Predávajúci:

Obec Pavlice
Obecný úrad 146
919 42 Pavlice
zastúpenie: Mgr. Ľubomír Baláž, starosta obce
IČO: 00682144

Kupujúci:

Peter Daniš
nar. 16.01.1973
M.R.Štefánika 381/18
919 43 Cífer

I. Predmet zmluvy
Predmetom kúpnej zmluvy je osobné motorové vozidlo s nasledovnými základnými údajmi (ďalej aj
„tovar“):
Typ (model):

Škoda Felicia 1,3, AB hatchback 5dv.

Rok výroby:

1996

Číslo podvozka (VIN):

TMBEFF614T0203303

Číslo motora (IČO):

781.136 B

Farba:

biela

Stav tachometra:
Výbava:

4 ks zimné kolesá (pneumatiky + disky)
rádio
ťažné zariadenie

II. Dohodnutá cena
Cena vozidla:

200,-€

(slovom dvesto Eur).
1

Kupujúci uhradí celkovú dohodnutú kúpnu cenu predmetu zmluvy predávajúcemu v hotovosti pri
preberaní vozidla.
III. Dodacia lehota
Dodacia lehota predmetu kúpy je ihneď po podpísaní kúpnej zmluvy a zaplatení dohodnutej ceny.
IV. Dodacie podmienky a záruka
Predmetom zmluvy je motorové vozidlo uvedené v čl. I. tejto zmluvy.
Odovzdanie - prevzatie vozidla sa vykoná u predajcu v deň podpisu kúpnej zmluvy.
Záruka na predmet kúpy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka
Kupujúci nie je oprávnený uplatniť nárok z vád tovaru, ktoré sú zjavné a ktoré tovar má v momente
prevzatia, a na ktoré predávajúci upozornil kupujúceho pri prevzatí tovaru. Za zjavné vady sa pritom
považujú vady mechanického charakteru. Kupujúci berie na vedomie, že kupuje ojazdené vozidlo,
ktoré v ostatných troch rokoch nebolo používané a keď bolo predtým používané, tak bolo používané
v bežnej prevádzke a že predávajúci nezodpovedá za žiadne vady vozidla, ktoré sú dôsledkom jeho
opotrebenia.
5. Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z vád tovaru, ktoré by mohli byť po starostlivom prezretí
tovaru je vylúčené.
6. Predávajúci nezodpovedá najmä za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady, ktoré vznikli v jeho
dôsledku.
7. Predávajúci upozornil na skutočnosť, že tovar v čase predaja nemá absolvovanú STK a EK.
1.
2.
3.
4.

V. Povinnosti predávajúceho
1. Vyzvať kupujúceho k prevzatiu predmetu kúpnej zmluvy.
2. Odovzdať predmet kúpnej zmluvy v čase a mieste určenom v tejto zmluve.
3. Odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie.
VI. Povinnosti kupujúceho
1. Zaplatiť za predmet kúpnej zmluvy cenu v zmysle bodu II. a prevziať dodaný predmet v zmysle bodu
IV tejto zmluvy.
2. Vykonať prepis vlastníctva predmetu kúpnej zmluvy na dopravnom inšpektoráte do 10 dní od podpisu
zmluvy.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po jeho prevzatí a po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza bez ohľadu na moment prechodu vlastníckeho práva
k tovaru na kupujúceho momentom jeho prevzatia.
3. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti o technickom
stave predmetu kúpy.
4. Kupujúci vyhlasuje, že s technickým stavom predmetu kúpy sa riadne oboznámil, tovar si starostlivo
prezrel a súhlasí s ním, s jeho stavom.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, oboznámili sa s ňou a ich podpis vyjadruje
s jej obsahom ako aj s prevodom vlastníctva tovaru jednoznačný a neodvolateľný súhlas.
6. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
8. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
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9. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
10.Podpisom tejto zmluvy potvrdzuje predávajúci prevzatie kúpnej ceny od kupujúceho. Zároveň kupujúci
potvrdzuje prevzatie dokladov k vozidlu (SB 643962), vozidla samotného a príslušenstva k vozidlu.

V

Pavliciach

dňa

16.01.2014

predávajúci:

kupujúci:

Mgr. Ľubomír Baláž
Obec Pavlice
starosta

Peter Daniš
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