KÚPNA ZMLUVA
o predaji špeciálneho motorového vozidla v zmysle ust. § 409 a nasl. Obchodného
zákonníka (ďalej len „zmluva“)
ktorú uzavreli:
Obchodné meno:

Obec Dvorníky

Sídlo:

Dvorníky 428, 920 56

IČO:

00312495

DIČ:

2021279425

Štatutárny zástupca:

Maroš Nemeček, starosta obce

Bankové spojenie:

VÚB, pob. Hlohovec

Číslo účtu (IBAN):

SK3002000000000004128212

(ďalej len ako „Predávajúci“)

a
Obchodné meno:

Letoni s.r.o

Sídlo:

Prednohorská 197, 925 55 Vinohrady nad Váhom

IČO:

46288465

DIČ:

2023316647

IČ DPH:

SK2023316647

Štatutárny zástupca:

Jozef Václav

(ďalej len ako „Kupujúci“)
(predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany“)
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom špeciálneho motorového vozidla:
-

Značky: KAROSA CAS K25 L101

-

Druh vozidla: špeciálne vozidlo

-

ŠPZ: HC561BF

-

Rok výroby: 1988

-

VIN: J2FA0015
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-

Farba: červená

2. Predávajúci predáva kupujúcemu motorové vozidlo opísané v čl. I., ods. 1 tejto zmluvy. Kupujúci
kupuje motorové vozidlo opísané v čl. I., ods. 1 tejto zmluvy do výlučného vlastníctva za
dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. III tejto zmluvy.

Článok III.
Kúpna cena

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou vo výške 1 000,- EUR (slovom : tisíc eur)
Predávajúci vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje kúpnu cenu a vystavenú faktúru doručí kupujúcemu pri
podpise zmluvy.

2.

Kupujúci sa zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. III., ods. 1 tejto zmluvy bezhotovostnou
platbou na účet predávajúceho podľa doby splatnosti uvedenej na vystavenej faktúre.

V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III. Zmluvy
nebude Predávajúcemu uhradená, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa
Zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na
základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia
Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.
Článok IV.
Osobitné dojednania
1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu pri podpise kúpnej zmluvy.
2. Kupujúcemu je stav predmetu zmluvy známy. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného
motorového vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza
ku dňu podpisu tejto Zmluvy.
3. 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. ods. 1 tejto zmluvy.
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4. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že predávané špeciálne motorové vozidlo je dočasne
vyradené z evidencie motorových vozidiel. Doklad o dočasnom vyradení vozidla z evidencie
odovzdá predávajúci kupujúcemu pri prevzatí a odovzdaní vozidla.
Článok V
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom dva obdrží predávajúci a dva kupujúci.
2. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju
vlastnoručne podpisujú. Zmluvné strany prehlasujú, že právny úkon bol vykonaný slobodne ,
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho .

V............................dňa..........................
Za predávajúceho

___________________________

V.....................................dňa...........................
Za kupujúceho:

_____________________________

Maroš Nemeček, starosta obce

Letoni s.r.o, Jozef Václav
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