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KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. (Občiansky zákonník) v znení 
neskorších predpisov 

medzi účastníkmi: 

Predávajúci:   Štefan Džamba  
Narodený: 23.12.1964 

Trvale bytom: Nábrežná 11, 085 01 

Rodné číslo: 641223/6831 

IBAN: SK92 1100 0000 0029 3233 4747 

 

Kupujúci:   Obec Zborov 
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov 

IČO: 00322741 

DIČ: 2020624804 

Zastúpená : Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce 

Telefón : 0948 212 206 

E-mail : jan.surkala@gmail.com 

Bankové spojenie: VÚB banka  
IBAN: SK46 0200 0000 0000 0072 6522 

 

I. 

Predmet kúpy 

Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy:  

Kachľový pec: Rozmery: 62*101*230 cm, Objem: 1,44 m3, Farba: svetlohnedá / tmavohnedá, 

Druh paliva: palivové drevo.  

Kachľový pec je dodaný a postavený priamo v nehnuteľnosti Kupujúceho v objekte bývalej 
Kolkárne v areály Futbalového ihriska v Zborov, Lesná 412/7, 086 33 Zborov. Kachľový pec 

je dodaný v stave plne spôsobilom na vykurovanie.  

(ďalej len „predmet kúpy") 

II. 

Predaj 

Predávajúci prevádza vlastnícke právo k predmetu kúpy opísanému v bode I. tejto zmluvy na 

kupujúceho, ktorý tento nadobúda do svojho výlučného vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu 
v zmysle nasledujúceho ustanovenia. 
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III. 

Kúpna cena a jej splatnosť 

Kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená dohodou zmluvných strán. Dohodnutá kúpna cena 
je 4 700 € (slovom: štyritisícsedemsto eur). Kúpna cena je splatná do 3 dní odo dňa 
odovzdania predmetu kúpy na účet predávajúceho uvedený v hlavičke tejto zmluvy.  

IV. 

Stav predmetu kúpy 

1) Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne faktické ani právne vady. 

2) Záruka na predmet kúpy je 5 rokov odo dňa odovzdania predmetu kúpy.  

3) Dátum podpisu tejto zmluvy je zároveň dátumom odovzdania predmetu kúpy.  

V. 

Záverečné ustanovenia 

1) Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, že túto zmluvu 
uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, určite a 
zrozumiteľne. Prehlasujú tiež, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s 
jej obsahom ju podpisujú. 

2) V prípadoch neupravených v tejto zmluve platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka. 

3) Zmluva má dve strany a je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží jeden.   

4) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho 

(www.zborov.sk).  

V Zborove, dňa 9.3.2021 

 

 

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

Štefan Džamba     Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

  

 

Príloha: Fotografie predmetu kúpy      
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