
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci 
uzavretá v zmysle Občianskeho zákonníka  

 

Predávajúci:   Ing. Ľubomíra Žabková, rod. Žabková 

  nar.  

  trvalo bytom  

 (ďalej len predávajúci v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Kupujúci:     Obec Kordíky, 

Kordíky 59, 976 34 Kordíky, 

IČO: 00 313 530,  

DIČ: 2021115866,  

  zastúpený starostom obce Jánom Záchenským, 

                 (ďalej len kupujúci v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej podľa ustanovení 

Občianskeho zákonníka (ďalej v texte len ako zmluva v príslušnom gramatickom tvare). 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

Predávajúci je výlučným vlastníkom elektrocentrály PM-AGR-7500KE-EL, štvortaktovej, 

trojfázovej, výkon 7500 W, palivo benzín, výrobné číslo Y191213755, (ďalej len ako predmet 

prevodu). 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu 

z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou. 

 

2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet prevodu kupujúcemu do vlastníctva 

a zaväzuje sa mu ho odovzdať ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

 

3. Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet prevodu do vlastníctva, 

zaväzuje sa ho prevziať ku dňu podpisu tejto zmluvy a zaplatiť zaň kúpnu cenu za 

podmienok stanovených touto zmluvou. 

 

Článok III. 

Kúpna cena  

 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmetu prevodu kúpnu cenu 

v celkovej výške 700 Eur (slovom: sedemsto eur). 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu na účet číslo 

IBAN SK54 1100 0000 000 0026 1190 6601 v lehote do 5 dní od uzavretia tejto zmluvy.  
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Článok IV. 

Ostatné ujednania  

 

1. Kupujúci sa so stavom predmetu prevodu oboznámil prehliadkou a skúškou fungovania 

a kupuje predmet prevodu v stave v akom stojí a leží.   

 

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet prevodu je bez záložných práv a iných práv 

zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. Rovnako prehlasuje, že predmet 

prevodu nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním nebola páchaná trestná činnosť.   

 

3. Predávajúci rovnako vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy: 

a) neexistujú žiadne splatné a nesplnené daňové povinnosti, ktoré by sa vzťahovali na 

predmet prevodu, 

b) neexistuje žiadna právne účinná zmluva o budúcej zmluve, alebo kúpna zmluva, 

ktorou by sa zaviazali previesť alebo ktorou by previedol predmet prevodu a zároveň 

sa zaväzuje, že takúto zmluvu v budúcnosti ani neuzavrie,  

c) predmet prevodu neprenechá do užívania tretej osobe, ani ich inak nezaťaží,  

d) neexistujú žiadne skutočnosti, pre ktoré by bolo možné tomuto právnemu úkonu 

odporovať.  

 

4. Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet prevodu a všetky doklady ktoré k nemu má 

najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

 

5. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu prevodu od 

predávajúceho. 
 

Článok V. 

Záverečné ujednania  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k zmluve musia mať písomnú 

formu. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po jednom rovnopise. 

 

2. Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, 

porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

4. Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

V Kordíkoch dňa 27.08.2021.  

 

 

 

 

.........................................................   ......................................................... 

                   Ľubomíra  Žabková          Obce Kordíky  

            predávajúci                Ján Záchenský starosta  

za kupujúceho 


