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KÚPNA ZMLUVA  
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj ako „kúpna zmluva“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Predávajúci:                      

Meno a priezvisko: Marek Tkačik 

 Trvalý pobyt:  

 Rodné číslo:  

 Druh a č. dokladu totožnosti:  

 štátna príslušnosť:  

 

 

 

(ďalej len „Predávajúci“) 

1.2 Kupujúci: 

Obec Bačkov 

 IČO: 00331287 

 DIČ: 2020506444 

 Sídlo: Hlavná 201, 076 61 Bačkov 

 Zastúpená: Jozef Nemčík - starosta obce 

 

(ďalej len „Kupujúci “) 

  

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom chladiarenskej skrine. 

 

2.2 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj chladiarenskej skrine aj s dovozom ku Kupujúcemu. 

 

2.3 Predávajúci týmto prehlasuje, že: 

- je výlučným vlastníkom Predmetu kúpy a je oprávnený s Predmetom Kúpy nakladať; 

- Predmet Kúpy nemá žiadne právne ani faktické vady, s výnimkou tých, ktoré sú v tejto kúpnej 

zmluve výslovne uvedené; 

- nie je mu známa žiadna okolnosť, ktorá by mohla ohroziť splnenie záväzku Kupujúceho 

zaplatiť Kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy; 

- nemá vedomosť, že jeho vlastníctvo k Predmetu Kúpy je, alebo by mohlo byť sporné alebo 

akýmkoľvek spôsobom spochybňované; 

- Predmet Kúpy odovzdá Kupujúcemu riadne a v stave spôsobilom na riadne užívanie; 

- na Predmet Kúpy neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov. 

 

2.4 Predávajúci touto kúpnou zmluvou predáva Predmet Kúpy vo svojom výlučnom vlastníctve 

Kupujúcemu za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 550 EUR (slovom: päťstopäťdesiat eur) za 

podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve nadobudne Predmet Kúpy do svojho 

vlastníctva. 

 

2.5 Predávajúci vyhlasuje, že Predmet Kúpy prevádza so všetkými súčasťami a príslušenstvom, 

právami a povinnosťami na. 
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Článok III. 

Popis a stav Predmetu Kúpy 

 

3.1 Predávajúci týmto vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia Predmetu Kúpy, na 

ktoré by mal Kupujúceho osobitne upozorniť. 

 

3.2 Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa pred uzavretím Kúpnej zmluvy oboznámil so stavom 

Predmetu Kúpy a tento stav mu je dobre známy.  

 

 

Článok IV. 

Kúpna cena Predmetu Kúpy a platobné podmienky 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k Predmetu Kúpy v 

celkovej výške 550 EUR (slovom: päťstopäťdesiat eur) (ďalej len „Kúpna cena“). 

 

4.2 Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na nasledovnom spôsobe platby Kúpnej ceny:  

 

Kúpna cena vo výške 550 EUR bude Kupujúcim uhradená pri odovzdaní predmetu kúpy. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto kúpnou zmluvou sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a 

ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

 

6.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného 

dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

 

6.3 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto kúpnej zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 

skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v tomto 

prípade nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktoré v čo najväčšej miere 

zodpovedá účelu neplatného ustanovenia. 

 

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s 

ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

6.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť pri 

prebratí a vyplatení predmetu kúpy.  

 

6.6 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. 

 

V Bačkove, dňa 16.01.2020 

 

V Bačkove, dňa 16.01.2020 

 

Predávajúci: 

 

 

 

vlastnoručný podpis                                                                     

Kupujúci: 

 

 

 

          vlastnoručný podpis, pečiatka                                       

    Marek Tkačik Jozef Nemčík  

starosta obece Bačkov 

 


