K Ú P N A Z M L U V A č.
( a predaj hnuteľného majetku obce Kvakovce )

Článok I.
Účastníci zmluvy
Obec Kvakovce
So sídlom: Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa
Zastúpená:
Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta obce
Anna JANEVOVÁ – zástupkyňa starostu obce
IČO: 00332518
Bankové spojenie: č.ú. 9337056/5200
E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
Telefón: 0918513324
(ďalej ako „predávajúci“)
a
Zdeno OBERLE
Narodený: 24. 12. 1989
Malá Domaša č. 105
094 02 Slovenská Kajňa
(ďalej ako „kupujúci“)
sa v zmysle príslušných právnych predpisov s odkazom na ust. § 588 a nasl.
Občianskeho zákonníka dohodli takto:
Článok II.
Predmet kúpy
Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy: automobil Škoda Felícia Combi 1.6 LX Special

Opis predmetu kúpy bol stanovený v znaleckom posudku. Nakoľko o motorové vozidlo
neprejavil nikto vo verejnej obchodnej súťaži záujem a kupujúci bol jediný, kto o predmet
kúpy prejavil následne záujem, predávajúci ho predáva kupujúcemu za ním ponúknutú cenu.
Predávajúci vyhlasuje, že vozidlo prenecháva a kupujúci vyhlasuje, že vozidlo preberá v stave
v akom stojí a leží a to aj napriek tomu, že príslušenstvo vozidla nezodpovedá štandardnej, či
povinnej výbave vozidla.
Článok III.
Obsah zmluvy
Predávajúci p r e d á v a a o d o v z d á v a kupujúcemu do výlučného vlastníctva predmet
kúpy: automobil Škoda Felícia Combi 1.6 LX Special, E.Č. VT 497 BM
so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom, tak ako je uvedené v tejto kúpnej zmluve.
Kúpna cena bola stanovená na základe ponuky uchádzača, ktorá bola reakciou na zverejnenú
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výzvu obce Kvakovce na ponúknutie najvyššej ceny za majetok, o ktorý neprejavil nikto
záujem vo Verejnej obchodnej súťaži vyhlásenej obcou Kvakovce. Kúpna cena je vo výške,
ktorú ponúkol kupujúci, t.j. 100,- EUR (slovom sto EUR) a kupujúci predmet kúpy kupuje za
dohodnutú kúpnu cenu a po vykonanej obhliadke preberá do svojho výlučného vlastníctva
a prevzatie predmetu kúpy potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy.
Článok IV.
Úhrada kúpnej ceny
Kupujúci zaplatí predávajúcemu za predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu vo výške 100,- EUR
(slovom stoeur EUR) na účet predávajúceho.
Variabilný symbol: 1004972015
Záverečné ustanovenia
Účastníci zmluvy sa so zmluvou oboznámili, sú si vedomí jej právnych následkov a na znak
súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. Tento úkon robia slobodne a vážne.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník dostane po
jednom.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.

V Kvakovciach, dňa 30. 10. 2015

Mgr. Radovan Kapraľ v.r.
______________________________
predávajúci

Zdeno Oberle v.r.
______________________________
kupujúci
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