
K ú p n a    z m l u v a 

č. 5/2012/OE/O 
uzavretá v zmysle §588 OZ, medzi účastníkmi 

 

 

Čl. I.  

Zmluvné strany 
Predávajúci: 

MESTO KROMPACHY, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy 

zastúpené Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou mesta 

IČO: 329282 

Bankové spojenie: Dexia Slovensko a.s., Spišská Nová Ves 

č. účtu:  3400349002/5600 

ďalej len ako „predávajúci“ 

a 

Kupujúci: 

Ondrej Holub 

ďalej len ako „kupujúci“ 

 

 

 

Č. II. 

Predmet zmluvy 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom osobného motorového vozidla zn. ŠKODA 

FELÍCIA COMBI, EGF653, Evidenčné číslo:  SN 350 AP, rok výroby 1997, výrobné číslo 

motora 511418/1997, číslo karosérie TMBEGF653W7722453/1997, farba: červená metalíza, 

stav km: ..................... 
 

Č. III. 

Kúpna cena a spôsob platenia 

1. Touto zmluvou predávajúci v čl. II. uvedené motorové vozidlo predáva kupujúcemu 

  do jeho vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu 100,00,- €, slovom jednosto EUR. 

2. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti v celosti predávajúcemu pred podpisom 

tejto zmluvy. 

 

Čl. IV. 

Dohoda o prechode vlastníckeho práva 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu zmluvy špecifikovanej v čl. II 

prejde z predávajúceho na kupujúceho pri podpise zmluvy odovzdaním veci a zaplatením 

čiastky vo výške  100,00- €. 

2. Prevzatím motorového vozidla kupujúci nadobudol k  nemu vlastnícke právo. 

Týmto okamihom prešlo na neho i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia 

predmetu kúpy. 

 

 

 

 



 

Čl. V. 

Osobitné ustanovenia 

Kupujúci potvrdzuje, že motorové vozidlo uvedené v čl. II tejto zmluvy prevzal pri 

podpísaní zmluvy a vyhlasuje, že sa s jeho stavom riadne oboznámil.  

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve upravené sa zmluvné strany riadia 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. Zmluva nie je uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

3. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých 

dva exempláre sú určené pre kupujúceho a dva pre predávajúceho.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán. 

5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a Občianskeho zákonníka 

a podľa § 47 a Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

 

V Krompachoch,  20.01.2012 

  

                        

Predávajúci:        Kupujúci: 

 

 

 

 

 

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

Ing. Iveta Rušinová     Ondrej Holub 
 

 


