
K  Ú  P  N  A    Z  M  L  U  V  A 
 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 

platnom znení 
 

 

 

Z M L U V N É    S T R A N Y 
 

   Predávajúci:                   GUZEJOVÁ Helena 

                                            Šandal 34 

                                            091 01  Stropkov 

                                            Číslo OP:  

                                              

                                             ( ďalej len predávajúci) 

 

 

   Kupujúci :                                                                                                                                                                                                                     

                                             OBEC  ŠANDAL 

                                             zastúpená  Jaroslavom Mikulom , starostom obce 

                                             IČO:  00331 031 

                                             DIČ:  2020822507    

                                             Bankové spojenie: VÚB a.s. Stropkov 

                                                                             20329-612/0200                           

                                             ( ďalej len kupujúci)     

                                           

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 558 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov túto kúpno-predajnú zmluvu: 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

     Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy:  

Druh:                       vyorávač zemiakov  

Značka:                   93 165 1/256 2017  

 

 

       

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

     Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu vyorávač zemiakov (93 165 1/256 2017) za 

vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci kupuje vyorávač zemiakov za vzájomne dohodnutú cenu 

do svojho výlučného vlastníctva. 

 

 

Čl. III 

Kúpna cena 

 

     Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za vyorávač  zemiakov kúpnu cenu vo výške 250,- 



€ (slovom dvestopäťdesiat eur). Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu 

kúpnu cenu vo výške uvedenej v tomto článku zmluvy v hotovosti. Kupujúci a predávajúci nie sú 

platcami DPH. 

 

 

Čl. IV 

Stav predmetu kúpy 

 

     Predávajúci vyhlasuje, že vyorávač zemiakov bol používaný a je v dobrom technickom stave. 

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu zmluvy – vyorávač zemiakov  riadne oboznámil jeho 

obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. Predávajúci 

vyhlasuje, že nezatajil kupujúcemu žiadne technické nedostatky a chyby. 

 

 

Čl. V 

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 

     Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že vyorávač zemiakov odovzdá predávajúci kupujúcemu po 

zaplatení kúpnej ceny. 

     Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza 

z predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto 

zmluvy. 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

   Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej a 

slobodnej vôle, bez nátlaku, nie v tiesni, vážne, určite a zrozumiteľne v plnom rozsahu súhlasia s jej 

obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch,  jeden pre predávajúceho a jeden pre 

kupujúceho.   

 

 

 

 

V Šandale,  …................................ 

 

 

 

 

 

 

           Predávajúci:                                                              ..................................................... 

 

 

 

 

                                                 

            Kupujúci:                                                                ....................................................... 

 

                                   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


