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KÚPNA  ZMLUVA 
uzatvorená  podľa zákona č. 40/1964 Z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 

 

Predávajúci:   Technické služby Mesta Svit 

Sídlo:    Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit 

Štatutárny zástupca:  Ing. Igor Hus,MBA 

IČO:    00 186 864 

DIČ:    2021212545 

IČ DPH:   SK2021212545 

Bankové spojenie:  VÚB, a. s. 

IBAN:    SK95 0200 0000 0013 8655 7753 

 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

Kupujúci:   Michal Jaššák 

Adresa:   Riečna 857, Rabča  

Číslo obč.preukazu:             HM670682 

Dátum narodenia:  12.05.1991  

Bankové spojenie:  SLSP 

IBAN:    SK81 0900 0000 0050 6246 7442 

   

(ďalej len „kupujúci“) 

 

(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku, špeciálneho nákladného 

vozidlaBucher, a to: 

 Druh vozidla: nákladnéviacúčelové vozidlo  

Značka/typ: Bucher 

Dátum zaradenia do  majetku: 31.01.2011 

Evidenčné číslo vozidla: PP861BE 

Technický stav:vozidlo čiastočne funkčné, obmedzená rýchlosť 

Vozidlo dočasne odhlásené z evidencie 

 

 

Článok II. 

 

Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k vozidlu Bucher popísanom 

a vymedzenom v Článku I., bod 1. (ďalej spoločne  len „predmet zmluvy“ alebo „predmet 

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

a zaväzuje sa mu ho odovzdať po zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. 

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

Článok III. 

 

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 2535 €, (slovom 

dvetisícpäťstotridsaťpäť,- eur) vrátane DPH. 

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

v záhlaví tejto zmluvy v deň prevzatia, alebo v hotovosti do pokladne.  

 

ČlánokIV. 

 

Práva a povinnosti 

1. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy v podobe vecných práv 

tretích osôb, ani žiadne iné práva tretích osôb, a že predmet kúpy nepochádza z trestnej 

činnosti.  

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

stavom predmetu kúpy sa riadne 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 sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu spolu s predmetom kúpy aj technickú 

dokumentáciu, ktorou disponuje. 

 

Článok V. 

 

Odovzdanie predmetu kúpy a prehlásenie v evidencii 

1. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy od predávajúceho.  

Prevoz vozidla je na náklady kupujúceho. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si po uzatvorení tejto zmluvy všetku potrebnú 

súčinnosť na to, aby mohlo dôjsť k prehláseniu vozidla v evidencii vozidiel Slovenskej 

republiky na kupujúceho, ako nového vlastníka a držiteľa vozidiel.  

3. Predávajúci sa zaväzuje splnomocniť kupujúceho na prehlásenie predmetu kúpy v evidencii 

vozidiel najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia predmetu kúpy kupujúcim. 

4. Poplatky spojené s prehlásením predmetu kúpy na nového vlastníka znáša kupujúci.  

 

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.  

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

predávajúci dva rovnopisy. 
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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 20.07.2022    V Rabči, dňa 15.07.2022 

 

Predávajúci:      Kupujúci: 

 

 

 

 

Ing. Igor Hus, MBA, v. r.    Michal Jaššák, v. r. 

________________________________  _________________________________ 

     

  Ing. Igor Hus, MBA   

    Štatutárny zástupca 


