KÚPNA ZMLUVA č. 1/2014 K

Zmluvné strany:
Stredná odborná škola
ul. Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
IČO: 37890191
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK14 8180 0000 0070 0039 3993
Zastúpená: Ing. Andrea Ďuricová, riaditeľka
(ďalej len ako „Predávajúci“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Iľja Bartoš
Chrťany 48, 991 21 Chrťany
45 445 753

(ďalej len ako „Kupujúci“)
uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“):
Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nasledovné motorové vozidlo:
Druh vozidla: Traktor kolesový poľnohospodársky
Továrenská značka, typ: ZETOR 8045
Farba: červená
Výrobné číslo motora: 8001
Výrobné číslo karosérie: 29605
Rok výroby: 1978
Číslo osvedčenia o evidencii: SF 781642
Evidenčné číslo vozidla: VK603AB
(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“).
Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za
kúpnu cenu vysúťaženú v obchodnej verejnej súťaži a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo
za túto kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Článok II
Kúpna cena
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo kúpnu
cenu vo výške 4 110,- € (slovom Štyritisícstodesať eur).
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo
výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy na účet Predávajúceho,
vedený v Štátnej pokladnici, IBAN: SK14 8180 0000 0070 0039 3993 alebo v hotovosti do
pokladne Predávajúceho v deň podpisu tejto Zmluvy.
V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podľa tohto
článku Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený
odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho počiatku.

Článok III
Stav Predmetného motorového vozidla
Predávajúci vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo je niekoľko rokov garážované
v priestoroch školy bez prevádzkovania a vykonávania údržby. Jeho stav je úmerný dobe
prevádzky.
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne
oboznámil jeho obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto
Zmluvy.

Článok IV
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá
Predávajúci Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému motorovému
vozidlu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej
ceny podľa článku II tejto Zmluvy.

Článok V
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom
rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a
na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy,
ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

V Želovciach dňa 01.07. 2014

...........................................
Ing. Andrea Ďuricová
predávajúci

...........................................
Iľja Bartoš
kupujúci

