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Kúpna zmluva
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a naši. Obchodného zákonníka
1.

medzi zmluvnými stranami
Pavol Kolesár
IČO: 10703217
so sídlom v SR, Kalša 330, 044 18
zapísaný v Živnostenskom registri Obvodný úrad Košice - okolie,
Číslo živnostenského registra: 806-795
bankové spojenie:

Predávajúci:

(ďalej ako „predávajúci")
2.

Kupujúci:

(ďalej ako „kupujúci")

AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o.
IČO: 36204447
so sídlom v SR, Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Košice l, oddiel Sro, vi. Č.12249/V
bankové spojenie : 1450115758/0200
oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Ivan Seňko - konateľ
I.
Predmet kúpy

Predmetom kúpy je vozidlo :
Značka, obchodný názov a typ :
Druh / kategória :
Rok výroby :
VIŇ:
Výbava :
Farba:
Evidenčné číslo :
Číslo Osvedčenia o evidencii:

BODEX KIS 3
Prípojné vozidlo / O4
2005
SU90333GH5SBU1393
Náves sklápací
červená
KS129YE
SA884595

Predávajúci je výlučným vlastníkom vozidla a nie je obmedzený žiadnym právom nakladať s ním
a vyhlasuje, že na predmete zmluvy nie sú evidované žiadne ťarchy a práva tretích osôb a že nepochádza
z trestnej činnosti.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy spolu s osvedčením o evidencii vozidla a
osvedčením o kontrole technického stavu vozidla.
Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy spolu s osvedčením o evidencii vozidla a osvedčením o kontrole
technického stavu vozidla a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú v či. II tejto zmluvy.
II.
Kúpna cena

Zmluvné strany dohodou určili kúpnu cenu predmetu kúpy podľa článku l. tejto kúpnej zmluvy vo výške
6 000 Eur (slovom : šesťtisíc eur) bez DPH.
Kúpnu cenu vo výške 6 000 Eur sa zaväzuje kupujúci zaplatiť prevodom na účet predávajúceho uvedený
v záhlaví tejto zmluvy do 3 dní od zaevidovania prevodu vlastníctva na kupujúceho na príslušnom
dopravnom inšpektoráte a na základe vystaveného daňového dokladu o predaji predávajúcim.
III.
Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej
ceny za podmienok dohodnutých v či. II tejto kúpnej zmluvy.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu uvedenia do omylu predávajúcim alebo zistením
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právnych'vád o vlastníctve vozidla.
Odstúpenie od zmluvy musí zmluvná strana vykonať písomne a doručiť druhej zmluvnej strane do 30 dní
od zistenia dôvodu na odstúpenie.
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, pričom obe zmluvné strany sú
povinné vrátiť si plnenie poskytnuté pred odstúpením od zmluvy.
Predávajúci má v prípade odstúpenia od zmluvy na základe písomného odstúpenia od zmluvy
s potvrdením kupujúceho o prevzatí odstúpenia právo podať žiadosť o zaevidovania spätného prevodu
vlastníctva na predávajúceho v mene kupujúceho na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

IV.
Vlastnícke právo
Predávajúci touto zmluvou prevádza svoje vlastnícke právo k predmetu zmluvy špecifikovaného v článku l
tejto kúpnej zmluvy na kupujúceho, ktorý ho nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej kúpnej
ceny špecifikovanej v či. II tejto kúpnej zmluvy.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho
odovzdaním predmetu zmluvy na základe podpísania preberacieho protokolu.

V.
Ostatné dojednania
Predávajúci ďalej vyhlasuje, že pravdivo a úplne oboznámil kupujúceho so stavom predmetu zmluvy.
Predávajúci vyhlasuje, že prístrojový panel nebol porušený ani menený, že vozidlo je v dobrom
technickom stave.
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla oboznámil fyzickou obhliadkou,
tento stav je mu známy, zodpovedá bežnému opotrebeniu a predmet zmluvy v tomto stave bez výhrad
preberá.
O prevzatí vozidla zmluvné strany spísali preberací protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

VI.
Záverečné ustanovenia
Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi
prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
V Zemplínskej Teplici, dňa"
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AGROPODND(SLAMOZ,spoLsr,o,
Hlavná 480
076 64 Zemplínska Teplica
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