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KÚPNA ZMLUVA 
 
 
Zmluvné strany: 
 
Názov:                           obec Slaská 
Sídlo:   Slaská 17, 966 22 Lutila 
IČO:   00 320 994 
DIČ:   2020529786 
Zastúpená:              Mgr. Daniel Gelien, starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:   IBAN: SK65 5600 0000 0014 0426 2001 
(ďalej len ako „Predávajúci“) 
 
a 
 
Meno a priezvisko: Marián Staniak, rod. Staniak 
Dátum narodenia: ............................ 
Trvale bytom:  Slaská 99, 966 22 
(ďalej len ako „Kupujúci“) 
 
 

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. (zákona č. 40/1964 Zb.) Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“): 

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:  
 
Druh vozidla:   poľnohospodársky kolesový traktor 
Továrenská značka, typ:  Zetor 7745 
Evidenčné číslo:                         ZH786AA 
Farba:                                         červená základná kombinovaná 
Výrobné číslo motora:  17382/1989 
Výrobné číslo karosérie:             16625/1989  
Rok výroby:   1989 
(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“). 
 
 

Článok II. 
Predmet Zmluvy 

 
Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu predmetné motorové vozidlo za vzájomne 
dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu 
cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva. Predaj motorového vozidla bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom v Slaskej a to uznesením č. 120/2020 zo dňa 25.8.2020. 
 
 

Článok III. 
Kúpna cena 

 
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmetné motorové vozidlo vzájomne 
dohodnutú kúpnu cenu vo výške 6.000,00,- € (slovom šesťtisíc eur).  
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Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 
uvedenej v tomto článku zmluvy v prospech bankového účtu predávajúceho v lehote do 5 dní odo 
dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy. 

 
 

Článok IV. 
Stav predmetného motorového vozidla 

 
Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo: 
  

- nebolo posledné 2 roky používané,  
- nebolo garážované,  
- je v primeranom technickom stave s ohľadom na opotrebenie a rok výroby, 
- je stále funkčné, 
- nemá platnú STK, 
- má platné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 
- má novú olovenú štartovaciu batériu so zárukou. 

 
Predávajúci prehlasuje, že kupujúceho oboznámil s technickým stavom predmetného 
motorového vozidla, popísal ho tak, ako ho sám pozná a žiadnu technickú závadu alebo právny 
dôvod brániaci riadnemu užívaniu vozidla úmyselne nezatajil. Zároveň prehlasuje, že technický 
stav predmetného motorového vozidla zodpovedá jeho opotrebovaniu a roku výroby.  
 
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho 
obhliadkou a skúšobnou jazdou. Kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto 
zmluvy. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetného motorového vozidla, zrieka 
sa práva na reklamáciu akýchkoľvek skrytých vád a nebude uplatňovať žiadne ďalšie pripadne 
reklamácie, ktoré sa vyskytli či vznikli po podpise zmluvy, nakoľko ide síce o pojazdné motorové 
vozidlo, ale staršej výroby. 
Kupujúci vykonal osobnú obhliadku vozidla, skúšobnú jazdu a teda nebol v časovej tiesni pri 
rozhodovaní sa o kúpe predmetného motorového vozidla. 

 
 

Článok V. 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predmetné motorové vozidlo odovzdá predávajúci 
kupujúcemu najskôr po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 
 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému motorovému vozidlu 
prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa 
článku III. tejto zmluvy.  

 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre 
každú zo zmluvných strán.  
 
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak 
súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako 
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.  
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Túto zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom podpísaným obidvoma stranami. Táto 
zmluva je platná dňom jej podpísania a účinná dňom, ktorý nasleduje po dni, keď bude táto 
zmluva zverejnená na webovom sídle predávajúceho. 
 
 
 
V Slaskej, dňa 29.9.2020 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _____________________________  
Predávajúci      Kupujúci 


