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KÚPNA  ZMLUVA 
uzatvorená  podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení   

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Predávajúci:     Slavomír Mikolajčík 

     Dátum narodenia:     20.1.1982 

Trvale bytom:            Novoť 530 

                                   02 995 Novoť  
      Číslo OP:                     HG 882571  

      IBAN:      SK8783300000002301369214 

     /ďalej len „predávajúci“/ 

 

2. Kupujúci:   Technické služby Mesta Svit 

Sídlo:   Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Hus MBA, štatutárny zástupca 

IČO:   00 186 864 

Bankové spojenie:  VÚB, a. s. 

IBAN:   SK950200000000138655775 

/ďalej len „kupujúci“/ 

/kupujúci a predávajúci ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“/ 

 

 

 

Článok II. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku, mechanická prevodovka (ďalej 

len „predmet zmluvy“  resp. „predmet kúpy“) s nasledovnými základnými údajmi: 

- kompletná mechanická prevodovka bez elektromotora, repasovaná 

- prevodový pomer 1:31,5 

- rozteč kotviacich otvorov - uchytenie 210 x 220 mm 

- priemer výstupného hriadeľa 50 mm 

- osadená novými, nepoužitými ozubenými kolesami v prevodovke 

- je  vhodná a uspôsobená pre montáž na teleso elektromotora  

o maximálnom príkone 2,2 kW. 

  

 

Článok III. 

Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu zmluvy s príslušenstvom, 

popísaného a vymedzeného v Článku II., bod 1.  

2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do výlučného vlastníctva 

po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami a zaväzuje sa mu ho odovzdať bezodkladne 

na výzvu kupujúceho po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.  

3. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny. 

4. Kupujúci kupuje predmet zmluvy pre potreby Technických služieb Mesta Svit. 
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Článok IV. 

Cena predmetu kúpy a platobné podmienky 

1. Predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu so všetkými právami a povinnosťami 

a kupujúci ho kupuje do výlučného vlastníctva  za dohodnutú kúpnu cenu  

=180,00- €, (jednostoosemdesiateur a 0,0 centov). 

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú kúpnu cenu na účet predávajúceho, uvedený 

v Článku I. bod 1 tejto zmluvy najneskôr do 21 dní po podpise tejto zmluvy. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti 

 

1. Kupujúci zabezpečí odvoz predmetu kúpy na vlastné náklady. 

2. Kupujúci prehlasuje, že mu je stav predmetu kúpy dobre známy, so zjavným technickým 

stavom predmetu kúpy sa oboznámil jeho obhliadkou, súhlasí s ním a kupuje ho bez výhrad 

v stave v akom sa nachádza, t. j. ako stojí a leží. 

3.  Predávajúci poskytuje kupujúcemu týmto rozbehovú písomnú  záruku 21dní  čo považujú 

zmluvné strany zhodne za dostatok času na montáž a odskúšanie a  reklamáciu prípadných 

skrytých nedostatkov.  

4. Záruka sa nevzťahuje na preukázateľne neodbornú manipuláciu ako sú pád predmetu kúpy 

na zem, osadenie na nerovný podklad, prasknutie liatinového obalu plynúce z 

mechanického preťaženia predmetu kúpy.  

5. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je v bezchybnom stave a nezatajil žiadne okolnosti 

prípadne vady predmetu kúpy. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne pomery zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ táto zmluva 

nestanovuje inak, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných právnych 

predpisov platných v Slovenskej republike.   

2. Účastníci prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a že uzavretie tejto zmluvy je na 

podklade ich zmluvnej voľnosti pri rešpektovaní platných zákonov.    

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.  

4. Zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch,  z ktorých dostane predávajúci jeden rovnopis a  

kupujúci dva rovnopisy. 

5. Túto zmluvu je možné meniť iba na základe dohody oboch zmluvných strán formou 

písomného číslovaného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

6. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej 

vôle, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za iných nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

Vo Svite, dňa 17.2.2022    V obci Novoť dňa 17.2.2022  

 

Kupujúci:      Predávajúci: 

 

 

________________________________  _________________________________ 


