
Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

1.1 

a 

1.2 

Predávajúci : 
Meno a priezvisko: 
s bydliskom: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Bankové spojenie: 
v 

Císlo účtu: 

(ďalej len "predávajúci") 

Kupujúci: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
(ďalej len "kupujúci") 

Roman Masnic 

Mesto Krásno nad Kysucou 
Ul. 1. Mája 1255 
Ing. Jozef Grapa 
00314072 
Dexia banka Slovensko a.s. 
0201727003/5600 

za nasledovných podmienok: 

v 

Cl. l 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je osobné motorové vozidlo s nasledovnými základnými údajmi: 
Typ (model) vozidla: VOLKSWAGEN TRANSPORTER 
Rok výroby: 1993 
Dátum prevej evidencie: 14.12.1993 
Výrobné číslo karosérie (VIN): WV2ZZZ70ZRH022215 
Farba: modrá svetlá 
Posledný držiteľ: Roman Masnica 
Výkon (kW)/zdvihový objem cm3: 57kWí2370 cm3 

Počet odjazdených km podľa tachometra: 158 148 km 
Výbava vozidla: vozidlo je vybavené sériovou výbavou. 

v 

Cl. ll 
Technická špecifikácia predmetu zmluvy 

1. Vozidlo nebolo nikdy havarované, poškodenie vozidla nie je viditeľné voľným okom. 
Súčasný technický stav vozidla zodpovedá jeho veku a počtu odjazdených kilometrov. 

2. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetného vozidla a vozidlo nie je 

predmetom lízingu alebo záložného práva, že na ňom neviaznu žiadne právne vady 



a povinnosti. Súčasne sa zaväzuje, že do okamihu prehlásenia na nového majiteľa, čoby 
nového držiteľa , v príslušnom mieste evidencie cestných vozidiel Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky žiadnou z týchto právnych povinností vozidlo nezaťaží. V prípade 
spoluvlastníctva predmetného vozidla predávajúci prehlasuje, že túto zmluvu uzatvára so 
súhlasom manžela. 

3. Predávajúci prehlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti 
o technickou stave predmetu kúpy. 

4. Kupujúci vyhlasuje, že s technickým stavom predmetu kúpy sa oboznámil a súhlasí s ním. 

Čl. 111 
Cenová špecifikácia predmetu zmluvy 

1. Predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci kupuje predmetné vozidlo tak, ako je popísané 
v Čl. ll tejto zmluvy do svojho výlučného vlastníctva za dohodnutú cenu 1 900,- € (slovom: 
tisícdeväťsto eur). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu stanovenú v Čl. Ili bode 1 tejto zmluvy uhradí 
kupujúci do 15 kalendárnych dní od podpisu zmluvy bankovým prevodom na účet 

predávajúceho. 

-Cl. IV 
Odovzdanie predmetu zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje previesť predmet kúpy kupujúcemu dňom podpisu zmluvy. 

2. Odovzdanie - prevzatie vozidla sa vykoná na mestskom úrade v Krásne nad Kysucou v deň 
podpisu tejto zmluvy. 

Čl. v 
Povinnosti predávajúceho 

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpnej zmluvy v čase a na mieste určenom v tejto 
zmluve. 

2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu technický preukaz, v ktorom je záznam 
o odhlásení vozidla, servisnú knižku, návod na použitie vozidla, kľúče od predmetného 
vozidla. Zároveň predávajúci prehlasuje, že neexistujú žiadne iné kľúče od vozidla. 

-Cl. Vl 
Povinnosti kupujúceho 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške a spôsobom stanoveným v Čl. 111 tejto 
zmluvy. 



Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť zverejnením na internetovej stránke Kupujúceho. 

2. Obe zmluvné strany zhodne vyhlasujú , že si túto kúpnuu zmluvu pred jej podpisom prečítali , 
jednotlivým ustanoveniam porozumeli a proti jej obsahu nemajú žiadne námietky. Ďalej 
prehlasujú, že zmluva vyjadruje ich skutočne danú, slobodnú, vážnu, zrozumiteľnú a určitú 
vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak svojho 
súhlasu so znením tejto zmluvy zmluvné strany pripíjajú podpisy zástupcov riadne 
oprávnených konať v mene zmluvných strán. 

3. Všetky neskoršie obojstranné dohody, vzťahujúce sa k tejto zmluve, musia byť urobené 
písomnou formou, potvrdené zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddelitefnú súčasť tejto 
zmluvy. 

4. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi dojednaniami jeho účastníkov. 

S. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 

6. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dva sú pre predávajúceho a dva pre 
kupujúceho. 

V Čadci, dňa ........................ . V Krásne nad Kysucou, dňa ...... ...... .............. . 

MESTO 
.. ) KRÁSNO "AD 1\lSUCOV /::.. - .· \. ..... :...... .... ,_, ..... ) .. ............................. . 

kupujúci 
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