Kúpno predajná zmluva
Článok I.
Zmluvné strany
Predávajúci: Obec Nitrianske Pravno
zastúpená starostom obce Ing. Balčirákom Jozefom
Námestie SNP č. 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 318337
DIČ: 2021162748
Kupujúci:

Obec Nitrianske Pravno, s. r. o.
zastúpená Ing. Balčirákom Jozefom – konateľ spoločnosti a
Matušíkom Ľudevítom – konateľ spoločnosti
Námestie SNP č. 1/1, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO:36821292
DIČ: 2022442576
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne č. 949/07-III.
zo dňa 21. 8. 2007, oddiel: Sro. Vložka číslo 18160/R.
Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu ojazdené
motorové vozidlo, ktoré je bližšie charakterizované v bode 2. tohto článku a previesť na
kupujúceho vlastnícke právo k ojazdenému vozidlu. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť
predávajúcemu za ojazdené motorové vozidlo dohodnutú kúpnu cenu a ojazdené
vozidlo prevziať.
2. Charakteristika ojazdeného motorového vozidla :
- osobné vozidlo ŠKODA FELÍCIA, ŠPZ: PD-127-BU
rok výroby 1996, Technický preukaz TMBEFF614T0216294
za cenu 1,- €
3. Predávajúci prehlasuje, že ojazdené vozidlo:
–

je výlučným vlastníctvom predávajúceho – Obec Nitr. Pravno.

–

predávajúci je oprávnený s nimi nakladať podľa rozhodnutia Obecného zastupiteľstva
V Nitr. Pravne zo dňa 13. 12. 2012

–

nie je zaťažené právami tretích osôb

–

nie je majetkom lízingovej spoločnosti ani predmetom lízingu.

–
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Článok III.
Spôsob, termín a miesto dodania
1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu ojazdené vozidlo po podpise tejto
zmluvy.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že ojazdené vozidlo možno použiť pre obvyklý účel
a že jeho stav zodpovedá dobe a spôsobu jeho používania. Kupujúci berie na vedomie
že predávajúci zodpovedá len za vady ojazdeného vozidla, ktoré existovali v čase jeho
prevzatia a za vady, ktoré bránia jeho riadnemu používaniu.
3. Kupujúci preberá od predávajúceho :
– technické preukazy, osvedčenie o evidencii vozidla /veľký a malý technický preukaz/
– kľúče od vozidla
Článok IV.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je stanovená na základe rozhodnutia
poslancov obecného zastupiteľstva – členov valného zhromaždenia spoločnosti Obec
Nitr. Pravno, s.r.o. nasledovne:
- osobné vozidlo ŠKODA FELÍCIA, ŠPZ: PD-127-BU
rok výroby 1996, Technický preukaz TMBEFF614T0216294
za cenu 1,- €
2. Kúpna cena vo výške 1,- € je splatná do 14 dní od podpisu a prevzatia ojazdeného
motorového vozidla.
Úhrada bude vykonaná na účet OcÚ Nitr. Pravno vo VÚB Prievidza:
č. ú.: 15121-382/0200
Článok V.
Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch
zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že je možné zmluvu ukončiť :
–
–

okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy
dohodou

3. Po skončení zmluvy sú strany povinné vykonať vysporiadanie svojich záväzkov.

–
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Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť
schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného
dodatku ku zmluve.
2. Táto zmluvy sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek
spory alebo nezhody, pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou
dohodou zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. Každá strana dostane po 2 exempláre.

V Nitr. Pravne 31. 12. 2012

Predávajúci: …...........................

Kupujúci: …............................

