KÚPNA ZMLUVA
o predaji motorového vozidla
v zmysle ustanovenia podľa § 588 a nasl. č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov
______________________________________________________________________
Článok I
Zmluvné strany
PREDÁVAJÚCI:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Dátum narodenia:
Číslo OP:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kód banky:
Telefón:
Email:
(ďalej len “Predávajúci”)

KUPUJÚCI:
Obchodné meno:
Adresa:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kód banky:
Telefón:
Email:
(ďalej len “Kupujúci”)

Ivan Sklenár
Sv. Gorazda 572/89 951 31 Močenok, okres Šaľa
Poštová banka, a.s.
SK

Obec Stebník
Stebník 11, 086 33 Zborov, okres Bardejov
Slavomír Mlynár, starosta obce
00 322 601
2020 624 694
Prima banka, a.s.
SK
KOMASK2X
0911 583 550
starosta@stebnik.sk
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Článok II.
Úvodné ustanovenie
Predávajúci sa zaväzuje odpredať a odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy uvedený v čl. III.
tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.
Článok III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je motorové vozidlo:
Továrenská značka: Citroën
Typ:
C4 Grand Picasso 2.0 HDI
Obsah:
1 997cm3
Rok výroby:
21.11.2006
EČV:
SA 247 CB
Farba:
hnedá metalíza
Počet km:
159 553km
Prevodovka:
automatická, robotizovaná
VIN:
VF7UARHJH45393908
2. Predmetom zmluvy je predaj a kúpa jazdeného osobného automobilu, ktorého
technický stav zodpovedá bežnému opotrebeniu, počtu najazdených kilometrov a veku
vozidla.
3. Predávajúci vyhlasuje, že automobil, ktorý je predmetom tejto zmluvy je v jeho
vlastníctve spolu s jeho súčasťami a príslušenstvom.
4. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný a popísaný v zápise o technickom stave,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok IV.
Cena
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet zmluvy vo výške
€ 2 500,00
(slovom: dvetisícpäťsto eur)
-

Kupujúci ju zaplatí na účet predávajúceho
pri podpise tejto zmluvy, čo predávajúci potvrdzuje svojim podpisom na tejto zmluve.
Variabilný symbol: 112021
Článok V.
Nadobudnutie vlastníctva

1. Kupujúci svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že predmet zmluvy prevzal.
Prevzatím predmetu zmluvy nadobudol k nemu kupujúci vlastnícke právo.
2. Týmto okamihom prešlo na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej skazy
a náhodného zhoršenia predmetu kúpy.
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Článok VI.
Zodpovednosť za vady
1. Totu zmluvou predávajúci garantuje kupujúcemu pôvod vozidla a najazdené kilometre
zobrazené na odometri motorového vozidla.
2. Kupujúci vyhlasuje, že sa riadne oboznámil so stavom vyššie uvedeného motorového
vozidla, hlavne si skontroloval VIN číslo, či je totožné s technickým preukazom.
Kupujúci tiež, vyhlasuje, že stav vozidla uvedený v tejto zmluvy je mu známy.
3. V súvislosti so zodpovednosťou za právne vady automobilu predávajúci vyhlasuje, že
automobil nepochádza z trestnej činnosti, že na automobile neviazne zádržné právo
alebo iné práva tretích osôb, a že automobil nie je predmetom leasingu na základe
platnej a účinnej doposiaľ neukončenej leasingovej zmluvy.
4. Predávajúci čestne prehlasuje, že auto, ktoré predáva je v pojazdnom, spoľahlivom
stave, čerstvo po STK a EK. Nie je si vedomý skrytých a ani zamlčaných závad.
5. Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu odhlásený TP do 10 kalendárnych dní.
Článok VII.
Záverečné ustanovenie
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jeden pre predávajúceho a jeden
pre
kupujúceho.
Účastníci
tejto
zmluvy
prehlasujú,
že
si
túto zmluvu pred podpisom prečítali a aj jej porozumeli, že sa zhoduje s ich vôľou, že
ju neuzavreli v tiesni, za nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu
vlastnoručne podpísali.
2. Kupujúci si vozidlo riadne prehliadol, je oboznámený s jeho technickým stavom
a berie na vedomie, že na základe ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka
pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo
opotrebením.
3. Ďalej súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002
Z.z.
4. Prílohou je Generálna plná moc, ktorou kupujúci splnomocní ku všetkým právnym
úkonom týkajúcich sa motorového vozidla Citroën C4 Grand Picasso 2.0 HDI
100kW, VIN: VF7UARHJH45393908, jeho prihlásenia, prepisu po dobu prevedenia
zmien na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
V: Močenku

Dňa: 07.11.2021

Ivan Sklenár

Slavomír Mlynár, starosta obce

_____________________________
predávajúci

_____________________________
kupujúci
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