
Kúpna zmluva  

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

Predávajúci :     Obec Ľubietová 

                          IČO : 00313564 

                          DIČ : 2021121289 

                          Sídlo : Nám. V. Dunajského č. 1/1, Ľubietová 

                          Zastúpená : Ing. Pavlom Zajacom – starostom obce 

 

Kupujúci :         Marián Majer 

                          nar.  

                          E. Ruska 269/5, 976 55 Ľubietová 

                            

 

za nasledovných podmienok: 

I. 

1. Predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je osobné motorové vozidlo :  

PEUGEOT PARTNER COMBIŠPZ : BB 375 AP, VIN VF 35FWJZE60255698, rok výroby 

2000, motor 51 kW, palivo : motorová nafta, prevodovka : MT/5, farba : modrá, pojazdné, po 

STK, stav tachometra 251 539 km 

2. Predávajúci prehlasuje, že je nepochybným vlastníkom predmetu kúpy podľa bodu 1. a je s 

ním oprávnený nakladať za účelom jeho predaja. 

3. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy špecifikovaný v bode 1 pri podpise tejto 

zmluvy kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť  kúpnu cenu. 

4. Predávajúci prehlasuje, že na predmete kúpy podľa bodu 1 neviaznu žiadne vady ani 

právne povinnosti, ktoré by bránili prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho. 

II. 

1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I bodu 1 tejto zmluvy, bola stanovená 

vyhodnotením cenových ponúk na predaj majetku obce, kde zámer bol zverejnený na úradnej 

tabuli a internetovej stránke obce v období od 27.4.2022 do 13.5.2022. Ponúknutá cena 

záujemcom bola 450,- € (slovom: štyristo päťdesiať eur ). Kúpna cena bude vyplatená pri 

podpise tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi odovzdanie a prevzatie kúpnej ceny pri 

podpise tejto zmluvy. 

 

III. 

1. Predávajúci prehlasuje, že technický stav  zodpovedá primeranému opotrebeniu vzhľadom 

k jeho veku. 

2. Kupujúci prehlasuje, že bol riadne oboznámený s aktuálnym technickým stavom. 

IV. 

1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich vzájomný 

záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. 



2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si pred jej podpisom riadne prečítali, uzatvárajú ju 

vážne, slobodne, určito, zrozumiteľne a súhlasia s jej obsahom, na dôkaz čoho zmluvu 

vlastnoručne podpisujú. 

3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár obdrží kupujúci a 

jeden predávajúci. 

 

  

 

V Ľubietovej, dňa  1.6.2022 

 

  

 

..............................................                                                        ….......................................... 

 

predávajúci                                                                                                kupujúci 


