Kúpna zmluva
Zmluvné strany:
Kupujúci:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
IČO: 00304948
DIČ:2020662182
v zastúpení: Milan Baďanský, starosta obce
IBAN SK58 0200 0000 0028 4551 4758
(ďalej len „kupujúci") a

Predávajúci:

Ing. Martin Košša
Záhorského 1686/4, 010 08 Žilina

(ďalej len „predávajúci)

Článok I
Úvodné ustanovenia

Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy
Druh vozidla: Záhradný traktor RM 40 14,5/102
Rok výroby: 2016
farba:červená
Výkon: 14,5 H P
Prevodovka: päťstupňová
(ďalej len ako „záhradný traktor")
Príslušenstvo: zberný kôš, počet nožov 2 ks

Článok II
Predmet zmluvy
Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu záhradný traktor spolu s príslušenstvom za vzájomné
dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci kupuje záhradný traktor spolu s príslušenstvom za vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu do svojho výlučného vlastníctva.

Článok III
Kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za záhradný traktor kúpnu cenu vo výške 600,00 €
(slovom šesťsto eur). Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu
vo výške uvedenej v tomto článku zmluvy na účet predávajúceho na základe tejto zmluvy.
Článok IV
Prevod vlastníckeho práva

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k záhradnému traktoru prechádza z predávajúceho na
kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto zmluvy.

Článok V
Stav traktora

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu zmluvy riadne oboznámil a kupuje ho v stave, v akom sa
nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že nezatajil žiadne technické nedostatky
a chyby predmetného záhradného traktora.
Článok VI
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších právnych predpisov.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú
zo zmluvných strán.

Všetky zmeny tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov, inak sú neplatné.

Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v
tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany obsahu tejto zmluvy rozumejú a na
znak súhlasu s ním ju podpisujú.

V Miloslavove, dňa

7'/< C'L> ■ -IAIjU

Ing. Martin Košša,

Milan Baďáríský, starosta obce

