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KÚPNA ZMLUVA
Čl. I
Účastníci zmluvy

Obec Kvakovce
Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
IČO: 00332518
v zastúpení:
Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta obce
Ing. Katarína ŠVECOVÁ – zástupkyňa starostu obce
(ďalej ako „predávajúci“)
a
Michal Kočiš
Nar.: 25.12.1988
Bytom: Hlavná č. 464/196, 094 14 Sečovská Polianka
r.č.
ČOP:
(ďalej ako „kupujúci“)
sa v zmysle príslušných právnych predpisov s odkazom na ust. § 588 a nasl. Občianskeho
zákonníka a ust. § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí dohodli takto:
Čl. I.
Predmet kúpy
Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy – motorového vozidla:
Továrenská značka, typ: SEAT INCA verzia 9K/AUD/SG
Kategória vozidla: N1 nákladné vozidlo
ŠPZ: VT299AM
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 20.9.2002
Farba vozidla: červená
Výrobné číslo vozidla a rámu: VSSZZZ9KZ3R002511
so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom tak, ako je uvedené v tejto kúpnej zmluve.
Kupujúci vyhlasuje, že si pred podpisom zmluvy vozidlo dôkladne prezrel a je mu známy
technický stav karosérie i motora. Predávajúci vyhlasuje, že vozidlo prenecháva a kupujúci
vyhlasuje, že vozidlo preberá v stave, v akom ku dňu podpisu tejto zmluvy stojí a leží.
Kupujúcemu je známy stav vozidla a špecifikácia.
Čl. III
Obsah zmluvy
Predávajúci p r e d á v a a o d o v z d á v a kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva
predmet kúpy - motorové vozidlo - so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom tak, ako je
uvedené v tejto kúpnej zmluve, za dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci predmet kúpy so všetkými
jeho súčasťami a príslušenstvom k u p u j e za dohodnutú kúpnu cenu a preberá v stave,
v akom ku dňu podpisu tejto zmluvy stojí a leží, do svojho výlučného vlastníctva.
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Čl. IV
Úhrada kúpnej ceny
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške 799,- EUR (slovom:
sedemstodeväťdesiatdeväť eur) bezhotovostne na bankový účet predávajúceho vedený v VÚB
Banke č.ú. SK64 0200 0000 0025 1057 6754 do 3 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Kupujúci má
právo prevziať predmet kúpy v deň podpisu Kúpnej zmluvy.
Čl. V
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 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle predávajúceho.
Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdržal predávajúci a
dva kupujúci.
Zmluvné strany tejto zmluvy potvrdzujú, že ich právna spôsobilosť nie je obmedzená, že
túto zmluvu uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, vážne, a že táto zmluva nebola
uzatvorená pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej
vyhlasujú, že majú právo nakladať s predmetom tejto zmluvy, a že ich sloboda konania nie je
obmedzená. Zmluvné strany tejto zmluvy spoločne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali,
a že jej obsahu porozumeli, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpísali.
V Kvakovciach, dňa 4.01.2019

V Kvakovciach, dňa 4.01.2019

______________________________
Predávajúci
Michal KOČIŠ

______________________________
Kupujúci
Obec Kvakovce
Mgr. Radovan KAPRAĽ
starosta obce

