KÚPNA ZMLUVA
Číslo zmluvy :
Uzatvorená v súlade s §558 a ďalšími ustanoveniami občianskeho zákona
č.40/1964 Zb.
/Občiansky zákonník/ v znení neskorších predpisov
Medzi
Predávajúci :
V zastúpení :
Sídlo :
IČO :
Bankové spojenie :
IBAN :

Obec Čab
Jozef Mikuška, starosta obce
Čab 1, 951 24 p. Nové Sady
3610724
0822876001/5600
SK44 5600 0000 0008 2287 76001

/ ďalej len „ predávajúci“/
a
Kupujúci :
Obchodný názov/meno priezvisko, rodné priezvisko :
Zapísaný v obchodnom / živnostenskom registri/ :
IČO, Dátum narodenia, rodné číslo :
Zastúpený/ meno priezvisko :
Sídlo / trvalé bydlisko :
Bankové spojenie :
DIČ :
IČ DPH :
/ ďalej len „kupujúci“/
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Predávajúci je vlastníkom osobného motorového vozidla ......... farby, evidenčné
číslo........ výrobné číslo/VIN/ ......rok výroby........,počet najazdených km........technická
kontrola platí do.....a emisná kontrola platí do..... Výbavu vozidla tvorí............

Článok II.
Predmet a účel zmluvy / kúpa a predaj /
1, Predávajúci predáva v celosti kupujúcemu ako víťazovi obchodnej verejnej súťaže
hnuteľnú vec – osobné vozidlo............farbe, evidenčné číslo........výrobné číslo
/VIN/...........rok výroby.......počet najazdených km....... technická kontrola platí do........a
emisná kontrola platí do......Výbavu vozidla tvorí .........., ktoré bolo predmetom obchodnej
súťaže vyhlásenej predávajúcim/ďalej len „predmet prevodu“ alebo „osobné motorové
vozidlo „
2, Predávajúci predáva a kupujúci kupuje osobné motorové vozidlo uvedené v bode 1. tohto
článku do svojho vlastníctva.
3, Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Predávajúcemu
vzniká nárok na vyplatenie kúpnej ceny podľa Čl. III tejto zmluvy.

Článok III
Kúpna cena
1, Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe návrhu kupujúceho
v obchodnej verejnej súťaži vo výške .............slovom............
2, Dohodnutú kúpnu cenu kupujúci zaplatil do pokladne / sa zaväzuje zaplatiť
predávajúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy na účel uvedený v záhlaví tejto
zmluvy.
3, V prípade neuhradenia kúpnej ceny v zmysle bodu 1. tohto článku má predávajúci právo od
tejto kúpnej zmluvy odstúpiť a vyhlásiť novú súťaž.
4, Kupujúci prehlasuje, že si nebude v budúcnosti nárokovať žiadne dodatočné náklady
spojené s kúpou osobného motorového vozidla podľa tejto zmluvy.

Článok IV
Všeobecné ustanovenia
1, Predávajúci predáva predmet kúpy tak ako stojí a beží, bez záložných práv a iných práv
zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci.
2, Kupujúci vyhlasuje, že predmet prevodu dobre pozná, že sa s technickým stavom osobného
motorového vozidla oboznámil a súhlasí s ním.
3, Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet prevodu a všetky doklady potrebné pre jeho
užívajúcemu bezprostredne po zaplatení kúpnej ceny na základe protokolu o odovzdaní
predmetu prevodu.
4, Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu potrebnú súčinnosť k vykonaniu zmeny
v evidencii vozidiel. Náklady na vykonanie tejto zmeny bude znášať kupujúci v plnej výške.

Článok V
Ostatné ustanovenia
1, Právne skutočnosti v tejto zmluve osobitne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.
2, Zmluvné strany prehlasujú , že sú spôsobilé na právne úkony, že si túto zmluvu pred jej
podpisom prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určito,
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a súhlas s jej znením
potvrdzujú svojimi podpismi.
3, Kupujúci je povinný vykonať prepis vlastníctva predmetu prevodu na dopravnom
inšpektoráte do 10 dní od jeho prevzatia.
4, Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.

5, Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží
predávajúci a dva rovnopisy kupujúci.

V Čabe dňa........

Predávajúci

.............................................
Obec Čab
V zastúpení Jozefa Mikušku
Starostu obce

Kupujúci

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

