KÚPNA ZMLUVA
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami :
Predávajúci: Obec Doľany
v zastúpení: Jozef Mruškovič - starosta
ICO: 00304727
900 88 Doľany
Kupujúci:

Obec Horný Lieskov
v zastúpení: Ing.Andrej Torda - starosta
IČO: 00623695
018 21 Horný Lieskov

I. Predmet zmluvy
Predmetom kúpnej zmluvy je špeciálne požiarne motorové vozidlo s nasledovnými základnými
údajmi:
Typ (model): AVIA 31 K
Rok výroby: .1986...................................................................................................
Číslo podvozka: G000889........................................................................................
Číslo motora: ...525............................................................
Farba: .............červená, biela.............................................................................................
Stav tachometra: ...32 750.. KM....................................................
Výbava: .......žiadna.......................................................................................................
Závady: poškodený lak, z motora mierne uniká olej, vozidlo nemá platnú emisnú a technickú
kontrolu, ktoré si na vlastné náklady zabezpečí kupujúci. Stav vozidla primeraný veku
vozidla.

Cena.vozidla: 1500€
.

II. Dohodnutá cena
(slovom jedentisícpäťsto EUR)

III. Dodacia lehota
Dodacia lehota predmetu kúpy je ihneď po podpísaní kúpnej zmluvy a zaplatení dohodnutej ceny.
IV. Dodacie podmienky
• 1. Predmetom zmluvy je motorové vozidlo uvedené v čl. I. tejto zmluvy.
• 2. Odovzdanie - prevzatie vozidla sa vykoná u predávajúceho v deň podpisu kúpnej zmluvy.
V. Povinnosti predávajúceho
• 1. Vyzvať kupujúceho k prevzatiu predmetu kúpnej zmluvy.
• 2. Odovzdať predmet kúpnej zmluvy v čase a mieste určenom v tejto zmluve.
• 3. Odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie ( podľa bodu
1 Protokolu o prevzatí vozidla ).
VI. Povinnosti kupujúceho
• 1. Zaplatiť za predmet kúpnej zmluvy cenu v zmysle bodu II. a prevziať dodaný predmet v
zmysle bodu IV tejto zmluvy.
• 2. Vykonať prepis vlastníctva predmetu kúpnej zmluvy na dopravnom inšpektoráte do 10 dní od
podpisu zmluvy..

VII. Záverečné ustanovenia
• 1. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti o
technickom stave predmetu kúpy.
• 2. Kupujúci vyhlasuje, že s technickým stavom predmetu kúpy sa oboznámil a súhlasí s ním.
• 3. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jeden.
• 4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
• 5. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
• 6. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
V Doľanoch, dňa

................. .................
predávajúci

.............................................
kupujúci

