Kúpna zmluva
Zmluvné strany:
Meno a priezvisko:
Adresa :
Narodený:
OP č.:

'

Jozef Borovský
Pod Hájom 1087/48, 018 41 Dubnica nad Váhom
27.11.1964
EC 362651

/d'alej ako „predávajúci“/

Obec Mikušovce
Obecný úrad, 018 57 Mikušovce 22
zastúpený starostkou obce p. Evou Holbovou
IČO:
00317527
DIČO:
2020610944
Bankov spojenie :
Prima banka Slovensko, a.s. Dubnica nad Váhom
IBAN:
SK57 5600 0000 0044 8194 1001
/d'alej ako „ kupujúci"/
Adresa :

uzatvorili v zmysle ustanovenia 9 588 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu /d'alej len zmluva/:

Článok l.
Úvodné ustanovenie
Predávajúci je výlučným vlastníkom motorovej kosačky
Typ: KVS - 1 000, 8 - ročná
/d'alej len kosačka /

:

Článok ll.
Predmet zmluvy
Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu kosačku za vzájomne dohodnutú kúpnu
cenu a Kupujúci predmetnú kosačku za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho
výlučného vlastníctva.

článok |||.
Kúpna zmluva
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za predmetnú kosačku vzájomne dohodnutú
kúpnu cenu vo výške 1 250,- €.
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu dohodnutú kúpnu
cenu v uvedenej výške v hotovosti po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
Ak dohodnutá—kúpne cena za kosačku podl'a zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne
a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
Odstúpením sa zmluva zruší a zmluvné strany sú povinné si vydať vzájomné plnenia, ktoré si
na základe zmluvy poskytli a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia Predávajúceho o odstúpení od zmluvy Kupujúcemu.

Článok

IV.

Stav predmetnej kosačky
Predávajúci vyhlasuje, že predmetná kosačka :
bola používaná
bola udržiavaná
je v stave zodpovedajúcom veku a opotrebovaniu
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetnej kosačky riadne oboznámil jej obhliadkou
a skúšobnou jazdou a kupuje ju v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy.
Článok V.
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmetnú kosačku odovzdá Predávajúci
Kupujúcemu v deň podpísania tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetnej kosačke prechádza
z Predávajúceho na Kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny podl'a článku III. tejto zmluvy.
Článok Vl.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú
zmluvnú stranu.
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s š 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení.
'

Platnosť nadobúda dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle obce Mikušovce, ktorým je internetová
stránke obce Mikušovce.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli,
uzavreli ju slobodne a na znak súhlasu ju podpísali.
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