KÚPNA ZMLUVA
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvorená medzi zmluvnými
stranami:
Článok I.
Zmluvné strany
Predávajúci:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Číslo účtu:

Obec Buzitka
00315982
2021115019
Buzitka 126, 98541 Šávoľ
6048762001/5600

a
Kupujúci:
Bc. Marek Malček - MAR-KOV
ICO:
46473092
DIČ:
1047004717
Trvale bytom: Buzitka 172, 985 41 Šávoľ
Číslo účtu:
520700-4203 129080/8360
Článok II.
Predmet zmluvy
Predmetom kúpnej zmluvy je osobné motorové vozidlo s nasledovnými základnými údajmi
motorového vozidla:
Druh vozidla:
Továrenská značka:
Obchodný názov:
Farba:
Výr. číslo karosérie (VIN):
Rok výroby:
Číslo technického preukazu:
Evidenčné číslo vozidla:

nákladné vozidlo
ŠKODA
Pick Up
zelená tmavá
TMBEFF673Y5253806
4.8.1999
SB479643
LC 366 BJ

Motorové vozidlo Škoda Pick up v obstarávacej cene 666,77 €, v zostatkovej cene 0,00 €
(ďalej len ako ,,Predmetné motorové vozidlo).
Odpredaj hnuteľnej veci obci sa uskutočňuje na základe verejnej ponuky v súlade s
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Buzitke č. 51/2012 zo dňa 6.12.2012.
Článok III.
Kúpna cena
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu vo výške 220,00 Eur (slovom Dvestodvadsať Eur) v hotovosti a to v
deň podpisu tejto Zmluvy.

Článok IV.
Dodacia lehota
Dodacia lehota predmetu kúpy je ihneď po podpísaní zmluvy a zaplatení dohodnutej ceny.
Článok V.
Dodacie podmienky
Predmetom zmluvy je motorové vozidlo uvedené v č1. II tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému motorovému vozidlu prechádza z
Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III.
tejto Zmluvy.
Článok VI.
Povinnosti predávajúceho
1. Vyzvať kupujúceho k prevzatiu predmetu kúpnej zmluvy.
2. Odovzdať predmet kúpnej zmluvy v čase a mieste určenom predávajúcim.
3. Odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie (podľa
Protokolu o prevzatí vozidla).
Článok VII.
Povinnosti kupujúceho
1. Zaplatiť za predmet kúpnej zmluvy cenu v zmysle bodu III. a prevziať dodaný predmet v
zmysle bodu V. Tejto zmluvy.
2. Vykonať prepis vlastníctva predmetu kúpnej zmluvy na dopravnom inšpektoráte do 10 dní
od zaplatenia kúpnej ceny.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
l. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti o
technickom stave predmetu kúpy.
2. Kupujúci vyhlasuje, že s technickým stavom predmetu kúpy sa oboznámil a súhlasí s ním.
3. Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží dva.
4. Táto zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu oprávnenými osobami
podpísaná
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle
predávajúceho.

V Buzitke, 14.03.2013

V Buzitke, 14.03.2013

..........................................................
Predávajúci

..........................................................
Kupujúci

Protokol
o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku Obce Buzitka

Obec Buzitka na základe Kúpnej zmluvy v zmysle ustanovení § 409 a nasl.
Obchodného zákonníka odovzdáva vlastníctvo hnuteľného majetku:

Druh vozidla:
Továrenská značka:
Obchodný názov:
Farba:
Výr.číslo karosérie (VIN):
Rok výroby:
Číslo technického preukazu:
Evidenčné číslo vozidla:

nákladné vozidlo
ŠKODA
Pick up
zelená tmavá
TMBEFF673Y5253806
4.8.1999
SB479643
LC 366BJ

V Buzitke, dňa 14.03.2013

..........................................................
odovzdávajúci
za Obec Buzitku

..........................................................
preberajúci

