
Kúpna zmluva 
o prevode hnuteľnej veci 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Predávajúci:  Viera Rohaľová 

   nar. 21. 01. 1967 

   Kružlov 200 

    

Kupujúci:  Obec Kružlov 

   Zastúpená: Ing. Jozefom Kmecom, starostom obce 

   Sídlo: Kružlov 141 

   IČO: 00322211 

   DIČ: 2020508435 

 

 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej v zmysle ustanovenia §588 

a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „ zmluva“): 

 

 

Článok 1. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci „Zásobník na horúce nápoje Hendi 

20 l“.  

 

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu tejto zmluvy bližšie 

špecifikovanému v čl. 1 tejto zmluvy t. j. Zásobník na horúce nápoje HENDI 20 l 

z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou. 

2. Predávajúci predáva touto zmluvou kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva predmet 

tejto zmluvy bližšie špecifikovaný v čl. 1 tejto zmluvy a zaväzuje sa mu ho odovzdať 

ku dňu podpisu zmluvy. 

3. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je spôsobilý plniť svoj účel a stav jeho 

opotrebenia zodpovedá veku veci. 

4. Kupujúci prehlasuje, že pozná stav hnuteľnej veci, s ktorou sa riadne oboznámi 

fyzickou obhliadkou, je si vedomý, že ide o použitú vec, na ktorej pri tejto obhliadke 

nezistil žiadne vady a kupuje ju v takom stave, v akom sa ku dňu podpísania tejto 

zmluvy nachádza. 

5. Kupujúci touto zmluvou kupuje od predávajúceho predmet tejto zmluvy bližšie 

špecifikovaný v čl. 1 tejto zmluvy do svojho výlučného vlastníctva, zaväzuje sa ho 

prevziať ku dňu podpisu tejto zmluvy a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok 

stanovených touto zmluvou.  



 

 

Článok 3 

Kúpna cena 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet tejto zmluvy bližšie 

špecifikovaný v čl. 1 tejto zmluvy kúpnu cenu v celkovej výške 119,99 EUR (slovom: 

jedenstodevätnásťeúr 99/100). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti pri podpise tejto 

zmluvy. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúceho po dni zverejnenia. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, 

z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva ako aj vzťahy neupravené touto zmluvou sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4. Zmluvu si jej účastníci prečítali, rozumejú jej obsahu a vyhlasujú, že vyjadruje ich vôľu 

a že zmluvu bola uzavretá slobodne, vážne a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

 

V Kružlove .....................     V Kružlove, ....................... 

 

 

 

Predávajúci:       Kupujúci: 

 

 

 

...........................................     ............................................. 

       Viera Rohaľová       Ing. Jozef Kmec 

                starosta obce 


