Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

Predávajúcim:

O B E C Malý Lipník

Zastúpená: starostom obce - Ing. Jozefom Šestákom
IČO: 00330043
Sídlo: Malý Lipník 64
a
Kupujúcim:

O B E C Veľká Lesná

Zastúpená: starostom obce - Jánom Michnom
IČO:. 00330230
Sídlo: Veľká Lesná

za nasledovných podmienok:
I.

1. Predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je motorové vozidlo zn. Karosa, ASC
25-RTHP, druh: špeciálny automobil-cisternová striekačka, rok výroby: 1974, farba: červená, č.
motora: 9503/402/092, č. karosérie: 810 a doklady (technický preukaz, osvedčenie o evidencii
vozidla) k tomuto motorovému vozidlu.

2. Predávajúci prehlasuje, že je nepochybným vlastníkom predmetu kúpy podľa bodu 1. a je s ním
oprávnený nakladať za účelom jeho predaja a je na príslušnom dopravnom inšpektoráte zapísaný ako
držiteľ vozidla podľa zák. č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

3. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy špecifikovaný v bode 1 pri podpise tejto zmluvy
kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

4. Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy podľa bodu 1 neviaznu žiadne vady ani právne
povinnosti, ktoré by bránili prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho. Predávajúci zároveň
prehlasuje, že voči nemu nie je vedené exekučné konanie ani konkurz. V prípade akejkoľvek právnej
vady na predmete kúpy podľa bodu 1 je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

II.
1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I bodu 1 tejto zmluvy je 1 500,00 € (slovom: jedentisícpäťsto
eur). Kúpna cena bude vyplatená do 20 dní od podpísania tejto zmluvy.

III.

1. Predávajúci prehlasuje, že technický stav motorového vozidla zodpovedá primeranému
opotrebeniu vzhľadom k jeho veku.
2. Kupujúci prehlasuje, že bol riadne oboznámený s aktuálnym technickým stavom motorového
vozidla.
IV.
1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich vzájomný
záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si pred jej podpisom riadne prečítali, uzatvárajú ju vážne,
slobodne, určito, zrozumiteľne a súhlasia s jej obsahom, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne
podpisujú.
3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár obdrží kupujúci a jeden
predávajúci.

V Malom Lipníku, dňa 3.11.2016

..............................................
predávajúci

…..........................................
kupujúci

