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KÚPNA ZMLUVA 

v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

Zmluvné strany 

Predávajúci: Obec Zborov 

Lesná 10, 086 33 Zborov 

zast. Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce  

IČO 322741 

DIČ: 2020624804 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s. Bratislava, 

  pobočka Bardejov  

Číslo účtu (IBAN): SK46 0200 0000 0000 0072 6522 
 

 

Kupujúci:  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Bankové spojenie:  _____________________________________ 

Číslo účtu (IBAN): _____________________________________ 

 

ďalej len „ nájomca" 

 

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o nájme nebytových priestorov. 

 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom kúpnej zmluvy je vozidlo – náves nákladný za traktor značky REMI STS, typ 

TN-09/1/1s VIN č. U59T700N131REM605, ktorý je vyradený z evidencie Okresného 

riaditeľstva Policajného zboru v Bardejov (t. j. nemá EČV, papierové ani elektronické 

osvedčenie 

o evidencii). 

 

Čl. 2 

Kúpna ena  

 

1. Cena vozidla: __________ EUR (______________________________ slovom EUR)  

 

 

Čl. 3 

Dodacia lehota 

 

1. Dodacia lehota predmetu kúpy je ihneď po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy a zaplatení 

kúpnej ceny na účet predávajúceho. 
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Čl. 4 

Dodacie podmienky 

1. Predmetom zmluvy je motorové vozidlo uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. 

2. Odovzdanie – prevzatie vozidla sa vykoná v areáli bývalých colných skladov v obci Zborov 

v deň účinnosti kúpnej zmluvy. 

 

Čl. 5 

Povinnosti predávajúceho 

 

1. Vyzvať kupujúceho k prevzatiu predmetu kúpnej zmluvy. 

2. Odovzdať predmet kúpnej zmluvy v čase a mieste určenom v tejto zmluve. 

3. Odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie.  

 

 

Čl. 6 

Povinnosti kupujúceho 

1. Zaplatiť za predmet kúpnej zmluvy cenu v zmysle bodu II. a prevziať dodaný predmet 

v zmysle článku 4 tejto zmluvy. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti 

o technickom stave predmetu kúpy. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že s technickým stavom predmetu kúpy sa oboznámil a súhlasí s ním. 

3. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jeden. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce. 

6. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov 

podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

7. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike. 

 

 

V Zborove dňa:     V   dňa: 

 

  

 

………….       …………….  

Predávajúci       Kupujúci 


