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K ú p n a  z m l u v a  
č . 1 / 2 0 1 7  

ktorú uzavreli podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v ďalej uvedený deň 

Obec Zlatá Baňa 

 so sídlom Zlatá Baňa 71, 082 52 Zlatá Baňa  
 IČO: 00 328 031 
 bankové spojenie prostredníctvom Prima banka Slovensko, a.s.,   
            IBAN: SK96 5600 0000 0088 1133 8001 

v mene ktorej koná  Maroš Železník, starosta obce 
 
ako predávajúci na strane jednej  

a 

 Branislav Franko 

 Cintorínska 5/85, 053 42 Krompachy 
 nar. nezverejňuje sa 
 číslo OP: nezverejňuje sa 

ako kupujúci na strane druhej  

t a k t o :  

I.  Predmet kúpy 

I.1. Predávajúci je výlučným a neobmedzeným vlastníkom hnuteľnej veci – motorového 
cisternového vozidla značky TATRA T 148 P CAS 32, identifikačné číslo podvozku: 
8280-77,   identifikačné číslo motora: 2 928 1 9960,  toho času odhlásené z evidencie 
motorových vozidiel (ďalej aj ako „predmet kúpy“ alebo „motorové vozidlo“). 

I.2. Predávajúci ako výlučný a neobmedzený vlastník predáva a kupujúci do svojho 
vlastníctva kupuje motorové vozidlo špecifikované v bode I.1. tejto zmluvy za kúpnu 
cenu uvedenú v bode II.1. a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

II.  Kúpna cena 

II.1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 3.300,00 EUR (slovom 
tritisíctristo eur). 

II.2. Kúpna cena je splatná prevodom na účet predavajúceho uvedený v preambule tejto 
zmluvy. Predávajúci vyhotoví kupujúcemu zálohovú faktúru, na základe ktorej 
kupujúci prevedie kúpnu cenu v dvoch splátkach /1.splátka vo výške 500,- Eur do 3. 
mája 2017 a 2.splátka vo výške 2.800,- Eur/ na účet predavajúceho najneskôr do 31. 
mája 2017. Predávajúci na základe prijatej úhrady vystaví kupujúcemu riadnu 
faktúru na kúpnu cenu, v ktorej uvedie presný dátum  úhrady kúpnej ceny na svoj 
účet.  
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III.   Prehlásenia zmluvných strán a spoločné ustanovenia 

III.1. Kupujúci prehlasuje, že je s technickým stavom predmetu kúpy oboznámený a nemá 
k nemu výhrady. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že predmetom kúpy je použité 
motorové vozidlo, ktorého meracie zariadenie ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy 
vykazuje 3546 najazdených kilometrov. 

III.2. Kupujúci prehlasuje, že mu bol poskytnutý dostatočný časový priestor na prehliadku 
a odskúšanie predmetu kúpy. 

III.3. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu najneskôr v deň prevzatia predmetu kúpy 
odovzdať príslušenstvo predmetu kúpy. Príslušenstvom, ktoré bude odovzdané 
spoločne s motorovým vozidlom, sa rozumie najmä: 

− kľúče od vozidla v počte kusov 1 
− cisternové zariadenie nainštalované na motorovom vozidle, ktorého funkčnosť 

nebola oboma stranami odskúšaná. 

III.4. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy predávajúci prehlasuje, že: 

III.4.1. si neponecháva žiadne kľúče od motorového vozidla a žiadna tretia osoba 
kľúčmi od vozidla nedisponuje; 

III.4.2. je výlučným a neobmedzeným vlastníkom predmetu kúpy; 

III.4.3. predmet kúpy nepochádza z trestnej činnosti, nebol ním spáchaný trestný 
čin a nehrozí jeho zhabanie, odobratie alebo zaistenie orgánmi verejnej 
moci; 

III.4.4. predmet kúpy nie je predmetom záložných, nájomných ani iných podobných 
práv tretích osôb, nebolo poskytnuté akýmkoľvek spôsobom ako zábezpeka, 
nie je predmetom exekúcie ani iného obdobného výkonu práva tretích osôb 
a nie je zaťažené žiadnymi ťarchami ani inými právnymi vadami a ani 
nehrozí, že by také práva alebo ťarchy mohli na vozidle vzniknúť; 

III.4.5. predávajúci nie je v úpadku a ani mu úpadok nehrozí; 

III.4.6. predmet kúpy nie je predmetom súdneho sporu, správneho, 
rozhodcovského, trestného alebo iného obdobného konania a ani nehrozí, že 
sa také konania začnú; 

III.4.7. predmet kúpy nebol závažným spôsobom poškodený pri dopravnej nehode 
ani škodovej udalosti (za závažné poškodenie sa považujú také škody na 
motorovom vozidle, ktoré môžu mať negatívny vplyv na jeho základné 
technické a konštrukčné prvky alebo môžu znížiť jeho trvácnosť, 
bezpečnosť či odolnosť, alebo vyvolať iné ako obvyklé náklady na údržbu); 

III.4.8. uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim nebude 
predstavovať porušenie právneho poriadku Slovenskej republiky ani iného 
členského štátu EÚ, nevyžaduje sa naň súhlas orgánu verejnej moci ani 
súhlas alebo úkon inej právnickej či fyzickej osoby a nebude 
odporovateľným právnym úkonom. 

III.5. Predmet kúpy predávajúci odovzdá kupujúcemu v deň nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy, alebo v deň, ktorý stanoví ako deň prevzatia vozidla kupujúci, nie však 
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skorší ako deň vyhotovenia tejto zmluvy a zároveň nie skorší ako deň pripísania 
plnej kúpnej ceny na účet predávajúceho. O prevzatí a odovzdaní motorového 
vozidla zmluvné strany spíšu písomný protokol. 

III.6. Predávajúci nemá v spojitosti s predmetom kúpy uzatvorené povinné zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 
Predávajúci prehlasuje a kupujúci berie na vedomie, že ohľadom motorového vozidla 
predávajúci neuzatvoril havarijné poistenie. 

IV.  Odstúpenie od zmluvy 

IV.1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť na základe 
dôvodov uvedených v zákone, tejto zmluve alebo písomnou dohodou zmluvných 
strán. 

IV.2. Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť, ak kupujúci riadne neuhradí kúpnu 
cenu v súlade s touto zmluvou. 

IV.3. Kupujúci má právo od tejto zmluvy dostúpiť, ak sa niektoré z prehlásení 
predávajúceho obsiahnuté v tejto zmluve ukáže ako nepravdivé alebo zavádzajúce. 

V. Záverečné ustanovenia 

V.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch; každá zo zmluvných strán dostane 
jeden rovnopis. 

V.2. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného všeobecne záväzného 
právneho predpisu. 

V.3. Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ktoré táto zmluva výslovne 
neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

V.4. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými, riadne očíslovanými 
dodatkami, podpísanými obomi zmluvnými stranami. 

V.5. Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami ohľadne predmetu 
zmluvy ku dňu jej podpísania a ruší všetky predchádzajúce dojednania a zmluvy 
uzatvorené v akejkoľvek podobe a forme medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú 
predmetu tejto zmluvy. 

V.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené plniť práva a povinnosti podľa tejto 
zmluvy, ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné. 
Zmluvné strany rovnako prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, 
rozumejú mu a súhlasia s ním, na znak čoho ju podpisujú. 

 
V Zlatej Bani  dňa 24. apríla 2017 
 
 
                     Predávajúci                            Kupujúci 
Maroš Železník, starosta obce                   Branislav Franko 
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