
KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

Predávajúci: 

Obchodné meno:  Obec Kravany 

Sídlo:    059 18  Kravany 111 

IČO:    00326291 

DIČ:    2020674920 

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a. s., SK13 5200 0000 0000 0874 3984 

Zastúpenie:   p. Igor Gavalier, starosta obce 

ďalej len ako „predávajúci“ 

a 

Kupujúci: 

Obchodné meno:  Králik Stanislav 

Sídlo:    Hviezdoslavova 446/66, 059 18  Spišské Bystré 

IČO:    43345760 

DIČ:    1076925300 

ďalej len ako „kupujúci“ 

 Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú po vzájomnej dohode túto Kúpnu zmluvu (ďalej len 

„Zmluva“) v zmysle § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov: 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom zariadenia: nakladač UN053. 

2. Predávajúci touto Zmluvou predáva kupujúcemu predmet kúpy uvedený v bode 1. tohto 

článku, zaväzuje sa odovzdať predmet kúpy kupujúcemu a previesť na kupujúceho vlastnícke 

právo k predmetu kúpy. 

3. Kupujúci touto Zmluvou kupuje od predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva predmet 

kúpy uvedený v bode 1. tohto článku a zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa 

Čl. II. tejto Zmluvy (ďalej len „kúpna cena“) riadne a včas, prevziať predmet kúpy a splniť 

ostatné povinnosti v Zmluve ďalej dohodnuté. 

Č. II. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške € 1 500,- (slovom: 

Jedentisícpäťsto eur). 

2. Kupujúci sa zaväzuje a je povinný zaplatiť celú kúpnu cenu predávajúcemu v hotovosti do 

pokladne obecného úradu najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy. 

3. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu podľa tohto článku Zmluvy, má 

predávajúci právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo 

predávajúceho na náhradu škody vzniknutej odstúpením od Zmluvy. 



Čl. III. 

Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy 

1. Na základe tejto Zmluvy predávajúci prevádza na kupujúceho za podmienok v nej 

dohodnutých vlastnícke právo k predmetu kúpy na kupujúceho a kupujúci nadobúda 

vlastnícke právo k predmetu kúpy. 

2. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy odovzdať kupujúcemu do 3 dní po zaplatení kúpnej 

ceny kupujúcim a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať. O odovzdaní a prevzatí 

predmetu kúpy bude zmluvnými stranami spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 

kúpy. 

Čl. IV. 

Technický stav a vady predmetu kúpy 

1. Predávajúci vyhlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu kúpy a nie sú 

mu známe také vady predmetu kúpy, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že kupuje a preberá používané zariadenie, že 

jeho technický stav je primeraný jeho veku a opotrebeniu, že sa so stavom predmetu kúpy 

riadne oboznámil, tento stav je mu známy a predmet kúpy kupuje a preberá bez výhrad 

v stave v akom je predmet kúpy pri podpise tejto zmluvy. 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

normami. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných 

strán a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorý je pre zmluvné strany záväzný len 

vtedy, ak bol podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre predávajúceho 

a dva rovnopisy pre kupujúceho. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené nakladať s predmetom Zmluvy, zmluvné prejavy sú 

zrozumiteľné, určité a vážne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej 

vôle, že Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, 

že právny úkon je urobený v predpísanej forme a že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu s týmto obsahom ju podpisujú. 

 

V Kravanoch, 07.07.2020    

 

 

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

        p. Králik Stanislav      Obec Kravany  

                    v zastúpení Igor Gavalier 


