
Kúpna zmluva 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Predávajúci: 

 

Meno a priezvisko: Obec Závažná Poruba 

zastúpený   starostom Ing. Pavlom Beťkom  

Sídlo:   Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba  

IČO:    00315915 

DIČ:                         2020574930 

 

(ďalej len „predávajúci“ ) 

      

Kupujúci:   
 

Meno a priezvisko: Pavol Obrcian  

Bydlisko:  Nová 288/10 Závažná Poruba 

Narodený :  19.01.1979 

ČOP:    EL785566 

 

(ďalej len „kupujúci“) 

  

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného osobného motorového vozidla:  

Mercedes-Benz 313 CDI s obsahom 2148 ccm, zelenej farby, číslo karoséria WDB9036721R468225, 

vyrobeného v roku 2002. Vozidlu je pridelené evidenčné číslo LM 558 CG.  

 

 (ďalej len „motorové vozidlo“). 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu motorové vozidlo v stave, v akom sa ku dňu podpisu 

tejto zmluvy nachádza a kupujúci toto vozidlo  za stanovenú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného 

vlastníctva.  

 

Článok III. 

Kúpna cena 

 

1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vo výške 300,- Eur (slovom 

tristo Eur). 

2) Kúpna cena dohodnutá v ods. 1. tohto  článku II zmluvy, bude vyplatená v hotovosti do pokladne  

predávajúceho pri podpise tejto zmluvy, o čom predávajúci vyhotoví príslušný pokladničný doklad. 

 

Článok IV. 

Stav predmetu zmluvy 

 

1) Predávajúci vyhlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom motorového vozidla  a nezatajil 

žiadne skutočnosti, prípadne závady, o ktorých vedel. 

2) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a kupuje 

ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

 



 

 

Článok V. 

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 

1) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že motorové vozidlo  odovzdá predávajúci kupujúcemu v deň 

podpisu tejto zmluvy. 

2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo ku kosačke prechádza z predávajúceho na 

kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III. tejto zmluvy. 

3) Prepis vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte zabezpečí kupujúci, k čomu ho predávajúci 

splnomocní.    

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú 

zo zmluvných strán. 

2) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  

3) Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu 

s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich 

slobodnej a vážnej vôle. 

 

 

V Závažnej Porube, dňa 25.7.2022 

 

 

 

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

Predávajúci       Kupujúci 
 
 

 


