
KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianského zákonníka  
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Predávajúci 
Názov:    Obec Dubovica 
Sídlo:    Dubovica 190, 082 71 
Konajúci:   Ladislav Timčo, starosta 
IČO:    00 326 992   
(ďalej len „Predávajuci“)  
 
Kupujúci 
Meno:    Oskár Bartók 
Adresa:    Beša 143, 076 72  Vojany 
Dátum narodenia:  26.11.1981 
(ďalej len „Kupujúci“) 
 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva z Predávajúceho na Kupujúceho k hnuteľnej veci – 
vozidlo: 
TYP:   CAS 25 RTHP cisternová 
VIN:   1203644311 
Rok výroby:  1983 
(ďalej len “vozidlo”) 
 
Predávajúci Kupujúceho výslovne upozorňuje na skutočnosť, že vozidlo bolo vyradené z evidencie 
vozidiel dňa 29.01.2019 
 
Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predávanej veci. Na predmete zmluvy neviaznu žiadne 
ťarchy, ani záložné práva. V prípade, že sa skutočnosti tvrdené v tomto vyhlásení ukážu ako nepravdivé, 
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy. 
 

Článok 3 
Kúpna cena 

 
Kupujúci predmet kúpy uvedený v čl. 2 tejto zmluvy kupuje za kúpnu cenu stanovenú dohodou 
zmluvných strán a schválenú uznesením obecného zastupiteľstva č. 121/2020 z 23.01.2020. Predávajúci 
a kupujúci  sa  dohodli na kúpnej cene vo výške: 1.000,- Eur. 
 
Kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti do pokladne Predávajúceho v deň prevzatia predmetu kúpy.  
 

Článok 4 
Ďalšie ustanovenia 



 
Kupujúci vyhlasuje, že sa riadne zoznámil s technickým stavom predávaného vozidla a že ho kupuje 
v stave v akom sa nachádza. Techickému stavu vozidla zodpovedá aj kúpna cena. Vozidlo nie je schopné 
premávky na pozemných komunikáciách podľa zákona č. 8/2009 Z. z. 
 
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu tejto kúpnej zmluvy jeho prevzatím od Predávajúceho.  
Predávajúci vyhlasuje, že oboznámil Kupujúceho s technickým stavom predmetnej veci a nezatajil žiadne 
skutočnosti, prípadne závady, o ktorých vedel a mohli by viesť k znehodnoteniu predmetnej veci.  
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, že ich prejavy sú dostatočne 
zrozumiteľné a určité, voľnosť prejavu nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.  
 
Zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok. Predávajúci 
predmet kúpy uvedený v čl. 2 tejto zmluvy Kupujúcemu predáva a odovzdáva do vlastníctva 
k 24.01.2020. 
 
Kupujúci od Predávajúceho predmet kúpy kupuje a preberá do svojho vlastníctva.  
 
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
Účastníci si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
Táto zmluva nadobudne platnosť  dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z.z v znení neskorších 
predpisov. 
  
 
V Dubovici dňa: 24.01.2020 
 
Predávajúci:                    Kupujúci: 
 
 
 
 
.................................... ....    ..................................................... 
Ladislav Timčo, starosta     Oskár Bartók 
 


