
KÚPNA  ZMLUVA č. 517/2019 
uzatvorená  podľa  ust. §  409  a  nasl.  Obchodného  zákonníka

Článok 1
ZMLUVNÉ   STRANY

PREDÁVAJÚCI:  

Stavebné bytové družstvo Vranov nad Topľou
Bernolákova 1100, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 00 175 935
DIČ: 2020628797
IČ DPH: SK2020628797
Zastúpené: Vojtechom Lojom, prokuristom a predsedom
Bankové spojenie >0107896564/0900

(ďalej len „predávajúci“)

KUPUJÚCI:

Obec Sedliská
094 09 Sedliská 85
IČO:  00332836
DIČ:  2020630480
Zastúpená:  Mgr. Matejom Sabolom
                       starostom  obce
Bankové spojenie: IBAN SK08 0200 0000 0000 2152 9632

(ďalej len „kupujúci“)

Článok 2
PREDMET   ZMLUVY

1/ Predávajúci  je výlučným vlastníkom osobného vozidla zn. ŠKODA ROOMSTER, farby: zelená
metalíza,  VIN:  TMBNM25JXC7033168,  identifikačné  číslo  motora:  CBZA648179,  evidenčné  číslo:
VT204BR (ďalej len „predmet kúpy“).

2/  Predávajúci   predáva  a  kupujúci  kupuje  do  svojho   výlučného   vlastníctva  predmet  kúpy a
kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu  kúpnu cenu vo výške  uvedenej v čl. 3  tejto  kúpnej zmluvy.

3/  Obec Sedliská  schválila kúpu predmetu kúpy  do majetku obce za podmienok dohodnutých v tejto
kúpnej  zmluve na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva  obce   Sedliská   dňa  03.07.2019  uznesením č.
56/2019.

Článok  3
KÚPNA   CENA   

1/ Cena predmetu kúpy  na základe miestneho zisťovania od predajcov  je  4 000,- EUR
 (slovom: štyritisíc eur).

2/ Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy  kúpnu cenu vo výške uvedenej v



bode 1/ tohto článku na bankový účet predávajúceho uvedený v článku 1 tejto kúpnej zmluvy  do  14 dní odo
dňa podpísania tejto zmluvy.

Článok 4
NADOBUDNUTIE  VLASTNÍCKEHO  PRÁVA 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy.

Článok 5
                      OSTATNÉ   DOJEDNANIA

1/ Kupujúci podpisom na tejto kúpnej zmluve potvrdzuje, že v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy
prevzal  od predávajúceho predmet kúpy a  spolu s ním aj  všetky listiny  potrebné pre  riadne užívanie
predmetu kúpy.

2/ Predávajúci vyhlasuje, že  mu  nie   sú známe  žiadne  faktické   alebo právne vady predmetu
kúpy, na ktoré by mal kupujúceho pred uzavretím tejto zmluvy upozorniť. 

3/ Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s technickým stavom predmetu kúpy a že v
tomto stave ho kupuje do svojho vlastníctva.

Článok 6
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1/ Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 Obč. zák.).

2/  Práva  a  povinnosti  zmluvných  strán,  ktoré  nie  sú  upravené  touto  zmluvou  sa  spravujú
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3/ Meniť a dopĺňať túto kúpnu zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných
strán písomnými dodatkami k tejto kúpnej zmluve.

4/ Zmluva je vyhotovená v troch  (3) rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží  jeden (1) rovnopis
a kupujúci obdrží dva rovnopisy kúpnej zmluvy.

5/ Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto
zmluva vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

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

KUPUJÚCI:                                                                          PREDÁVAJÚCI:

.........................................................................                       ......................................................          
             Mgr. Matej Sabol                                                                          Vojtech Loja
                       starosta obce                                                                     predseda  predstavenstva

....................................................................



                                                                                                                                       
člen predstavenstva                           


