KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA NA NEUPOTREBITEĹNÝ MAJETOK
uzavretá v zmysle § 588 Občianskeho zákonníka

Kupujúci:

meno a priezvisko:
nar.
trvalé bydlisko:
štátna príslušnosť:

Ing.Marián Václav

3.7.1977
xxxxxxxx

Bajč – Chrasť 210, 946 54 Bajč
SR

(v ďalšom kupujúci)
Predávajúci:

Obec Bánov
IČO 00308765
sídlo: Hviezdoslavova 34, Bánov 941 01
zastúpená: PhDr.Miloš Rybár starosta obce
(v ďalšom predávajúci)
článok I
Predmet kúpy
Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nižšie
špecifikovanému motorovému vozidlu, evidovanému v majetku Obce Bánov. Uvedený majetok
nemôže slúžiť svojmu účelu v obci a stáva sa na základe rozhodnutia starostu obce
neupotrebiteľným.
Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

špecifikácia

LADA VAZ 2121

rok výroby

1988

druh

Osobné vozidlo

evidenčné číslo vozidla

ŠPZ NZ233EF

inventárne číslo

771

výrobné číslo motora

VIN XTA212100J0611654

farba vozidla

biela

zdvihový objem valcov (cm3):

1568

číslo technického preukazu

PA 698345

stav najazdených kilometrov podľa
tachometra:

49285

článok II
Kúpna cena
Predávajúci a kupujúci sa pri predmete kúpy dohodli na kúpnej cene stanovenej na základe
cenovej ponuky.
Kúpna cena: 500 ,00 EUR
( slovom päťsto EUR) bude vyplatená v hotovosti do pokladne
Obecného úradu v deň podpisu tejto zmluvy.

Strana 1 / 2

článok III
Stav predmetu zmluvy
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu kúpy riadne oboznámil jeho obhliadkou a kupuje
ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.
článok IV
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci
Kupujúcemu v deň podpisu tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo prejde z Predávajúceho na Kupujúceho po
zaplatení dohodnutej ceny uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy.
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že prepis motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel
je oprávnený vykonať Kupujúci, na čo ho Predávajúci splnomocňuje.
článok V
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre
každú zo zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim
dňom po zverejnení podľa zákona 546/2010 Z.z.na webovej stránke obce
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej
forme.
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
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 Bánove,

dňa

9.10.2019

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

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