KÚPNA ZMLUVA
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami :
Predávajúci:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
Zastúpený:

Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP 1/13
976 13 Slovenská Ľupča
00313823
SLSP a.s.
SK34 0900 0000 0050 5000 6892
Mgr. Rolandom Lamperom, starostom obce
(ďalej už len predávajúci)

Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
Zastúpený:

Lesy Mesta Brezno
Švermova 1027/7
977 01 Brezno
36027537
Prima banka Slovensko, a.s.
SK63 5600 0000 0020 0269 5001
Ing. Ján Lukáč, konateľ
(ďalej už len kupujúci)
I. Predmet zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je požiarne motorové vozidlo s nasledovnými základnými údajmi:
Typ (model)
: LIAZ 706 RTHP
Rok výroby
: 1984
Číslo podvozka
: 120191 407
Palivo
: nafta
Farba
: bielo-červená
Výbava
: požiarna cisterna
Doplňujúce informácie: Vozidlo má vo výbave požiarnu cisternu, vykazuje bežné známky
opotrebovania pri prevádzke motorového vozidla. Je dočasne odhlásené
z evidencie vozidiel. Motorové vozidlo nespĺňa podmienky vyhlášky
č. 134/2018 Z.z. §3 písm. a), §4 a §33, vozidlo neprešlo skúškou
STK, ktorá bola vykonaná dňa 21.11.2019.
II. Kúpna cena
Kúpna vozidla: 1.700,00 (slovom jedentisíc Eur).
III. Dodacia lehota
Dodacia lehota predmetu kúpy je ihneď po podpísaní kúpnej zmluvy a zaplatení dohodnutej
kúpnej ceny.
IV. Dodacie podmienky

1. Predmetom zmluvy je motorové vozidlo uvedené v čl. I. tejto zmluvy.
2. Odovzdanie - prevzatie vozidla sa vykoná najskôr v deň nadobudnutia účinnosti kúpnej
zmluvy.
V. Povinnosti predávajúceho
1. Vyzvať kupujúceho k prevzatiu predmetu kúpnej zmluvy.
2. Odovzdať predmet kúpnej zmluvy v čase a mieste určenom v tejto zmluve.
3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu predmet prevodu najneskôr v lehote 3
pracovných dní po zaplatení dohodnutej kúpnej ceny v plnej výške.
4. Odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie
(podľa bodu 1 Protokolu o prevzatí vozidla).
VI. Povinnosti kupujúceho
1. Zaplatiť za predmet kúpnej zmluvy cenu v zmysle bodu II. a prevziať dodaný predmet v
zmysle bodu IV tejto zmluvy.
2. Vykonať prepis vlastníctva predmetu kúpnej zmluvy na dopravnom inšpektoráte do
10 dní od podpisu zmluvy.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti o
technickom stave predmetu kúpy.
2. Kupujúci vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s technickým stavom predmetu kúpy a tento
preberá ako stojí a leží, bez výhrad a vymienenia si iných vlastností predmetu kúpy, ako
tých, ktoré v čase odovzdania a prevzatia má.
3. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dva.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
6. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi
predpismi platnými v Slovenskej republike
V Slovenskej Ľupči, dňa 25.07.2022
_______________________
predávajúci

______________________
kupujúci

