KÚPNA ZMLUVA
(ďalej ako „zmluva“), uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v nižšie uvedený deň, medzi
nasledujúcimi zmluvnými stranami:
Obec Lúčka
Adresa sídla: Lúčka 32, 053 03 Jablonov
IČO: 17080371
Zast.: Ľuboš Tatranský – starosta
(ďalej len „kupujúci“)
a
Obec Jablonov
Adresa sídla: Jablonov 165, 053 03 Jablonov
IČO: 00329193
Zast.: Jozef Molčan– starosta
(ďalej len „predávajúci“)
(ďalej spolu predávajúci a kupujúci aj ako „zmluvné strany“ a samostatne „zmluvná strana“)
takto:
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci, a to vozidla s príslušenstvom:
Druh vozidla:
Kategória:
Značka:
Typ:
Výrobca:
Farba:
Výr. číslo karosérie (VIN):
Dátum prvej evidencie:
Číslo technického preukazu:
Evidenčné číslo vozidla:

Náves náklad. sklápací za traktor
Ra3
REMI STS
TN – 09
REMI STS, s.r.o. Humenné
zelená - červená
U59T400N191REM510
7.10.2009
SC981364
LE791YB

(ďalej len ako „náves“).
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Článok II.
Predmet zmluvy
2.1. Predávajúci predávajú kupujúcemu náves opísaný v článku I. tejto zmluvy (vrátane
príslušenstva) a kupujúci tento náves s príslušenstvom kupuje, čím sa kupujúci stáva
výlučným vlastníkom tohto návesu.
Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky
3.1. Kúpna cena za predmet kúpy uvedený v bode 1.1. článku I. tejto zmluvy je 1.500,- EUR
(slovom: tisícpäťsto eur).
3.2. Kúpna cena bude uhradená kupujúcim do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto
zmluvy, a to na účet predávajúceho, č. ú. IBAN: SK75 5600 0000 0034 0075 2002
Článok IV.
Technicky a právny stav návesu
4.1. Kupujúci berie na vedomie, že náves bol používaný, technický stav a opotrebenie
návesu zodpovedá jeho veku. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného návesu
riadne oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa
nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy.
4.2. Predávajúci vyhlasuje, že náves nie je zaťažený záložným právom, neviaznu na ňom
žiadne dlhy a vecné bremená. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že na náves si neuplatňujú
práva tretie osoby, náves nie je predmetom súdneho, exekučného ani konkurzného
konania, správneho konania a ani dražby, a nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by
mohli viesť k začatiu takýchto konaní; že náves nie je ani predmetom žiadnej
uzatvorenej zmluvy (s výnimkou tejto zmluvy), darovacej, zámennej, nájomnej,
záložnej zmluvy alebo zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom práva, či inej obdobnej
zmluvy. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že s návesom je oprávnený nakladať.
Článok V.
Ochrana osobných údajov
5.1. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že sa oboznámili s nasledovnými informáciami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov. Zmluvná strana ako prevádzkovateľ bude
za účelom plnenia tejto zmluvy spracúvať osobné údaje druhej zmluvnej strany uvedené
v tejto zmluve alebo oznámené druhou zmluvnou stranou počas plnenia zmluvy a to po
dobu trvania zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou (a v niektorých prípadoch po
dobu trvania zákonnej povinnosti zmluvnej strany evidovať túto zmluvu) najneskôr
však dovtedy kým odpadne účel spracúvania alebo zanikne zákonná povinnosť osobné
údaje spracúvať. Zmluvná strana je oprávnená osobné údaje zverejniť ako aj poskytnúť
ich v nevyhnutnom rozsahu aj svojim subdodávateľom (poradcom, audítorom, advokátom) a orgánom verejnej moci. Zmluvná strana má právo požadovať od zmluvnej strany
ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa zmluvnej strany a právo
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na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať
proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou
osobou a bez ich poskytnutia by zmluvná strana nedokázala riadne plniť zmluvu alebo
plniť svoje zákonné povinnosti.
Článok VI.
Doručovanie a oznamovanie skutočností
6.1. Všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú
medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne,
faxom alebo e – mailom, pokiaľ v tejto zmluve nie je pre určitú formu komunikácie
vyhradený len určitý spôsob doručovania. Ak bolo oznámenie zasielané poštou,
považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať,
alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na
adresu vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zaslané faxom, e- mailom
oznámeným na komunikáciu druhou zmluvnou stranou alebo doručované osobne
v pracovný deň v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., považuje sa za doručené v momente
prenosu resp. doručenia oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.
6.2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov,
ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky
zmeny týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity,
adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do
konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany.
Článok VII.
Rozhodné právo a príslušnosť súdov
7.1. Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky, bez prihliadnutia ku kolíznym
normám. Na práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa vzťahujú
ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7.2. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek
sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným alebo neplatným, nemá
táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy okrem
prípadov, ak by tieto ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné.
8.2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch /4/ rovnopisoch, pričom každý účastník obdrží dva
/2/ podpísané rovnopisy.
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8.3. Zmeny a doplnenia k tejto zmluve môžu byť vykonané len so súhlasom všetkých
zmluvných strán formou písomných a očíslovaných dodatkov.
8.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovom sídle zmluvnej strany.
8.5. Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že si túto zmluvu pred jej
podpísaním prečítali, súhlasia s jej obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľná
a určitá a zbavená omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a vážnu vôľu, a že nebola
uzavretá v tiesni a za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho
túto zmluvu podpisujú.
Predávajúci:

Kupujúci:

V .............................., dňa .................

V .............................., dňa .................

..................................................
Obec Jablonov
Jozef Molčan– starosta

..................................................
Obec Lúčka
Ľuboš Tatranský – starosta
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