Kúpno-predajná zmluva
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
Meno a priezvisko predávajúceho:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo občianskeho preukazu:
Trvalé bydlisko:
Štátna príslušnosť:

Mária Števková
14.12.1955
556214/6128
EN 595 404
Lieskové 1, 906 33 Cerová
SR

(ďalej len „Predávajúci“)
a
Názov kupujúceho:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:

Obec Cerová
00309478
Ing. Ján Čerešník - starosta
906 33 Cerová 104

(ďalej len „Kupujúci“)
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Predávajúci je výlučným vlastníkom veci:
Druh:
Továrenská značka, typ:
Rok výroby:

montážny teleskopický rebrík na podvozku
Slovácke strojárne, Uherské Hradište
1980

(ďalej len „Predmetná vec“).
Článok II.
Predmet Zmluvy
Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetnú vec za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a
Kupujúci za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
Článok III.
Kúpna cena
1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetnú vec vzájomne dohodnutú kúpnu cenu
vo výške 500,- Eur (slovom päťsto Eur).
2) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej
v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy v hotovosti pri podpise Zmluvy.
Článok IV.
Stav Predmetného motorového vozidla
1) Predávajúci vyhlasuje, že predmetná vec je používaná a funkčná. Bolo riadne o ňu starané.

2) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetnej veci riadne oboznámil jeho obhliadkou a skúškou a
kupuje ju v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.
Článok V.
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
1) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmetnú vec odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň
podpisu tejto Zmluvy.
2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnej veci prechádza z
Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III. tejto
Zmluvy.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre
každú zo zmluvných strán.
2) Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
3) 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.
V Cerovej, dňa 26.10.2021

..............................................
(Predávajúci)

.....................................................
(Kupujúci)

