
KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi 
 
 
 Kupujúci : 
 
Organizácia :                            Obec Bystrička 
Adresa :                                     038 04 Bystrička 260 
Zastúpený :                               Zdenka Maršalová – starostka obce    
IČO :                                          00316601  
Bankové spojenie :                   VÚB, a.s.  
Číslo účtu :                                14124–362/0200 
 
( ďalej „kupujúci“ ) 
 
Predavajúci : 
 
Meno a priezvisko :                      Ing. Peter Daruľa 
Adresa :                                         xxx 
Číslo občianskeho preukazu :     xxx 
Rodné číslo :                                 xxx       
 
( ďalej „predávajúci“ ) 
 

Článok  I  
Úvodné ustanovenie 

 
„Predávajúci“ prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani 
nebol predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou 
samostatnou zárobkovou činnosťou 
             -   čerpadlo -  výrobné číslo 140 003 7721 

 
Článok  II 

Predmet Zmluvy 
 
„Predávajúci“  touto Zmluvou predáva „kupujúcemu“ predmetné čerpadlo za vzájomne 
dohodnutú sumu a „kupujúci“ predmetné  čerpadlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 
kupuje do svojho výlučného vlastníctva. 

 
 

Článok  III   
Kúpna cena 

 
„Kupujúci“  sa zaväzuje zaplatiť „predávajúcemu“ za predmet kúpy  464,77 €,( slovom -  
štyristošesťdesiatštyri  eurá, sedemdesiatsedem centov).  
 
„Predávajúci“ a „kupujúci“ sa dohodli, že kupujúci kúpnu cenu uhradí v hotovosti, do piatich 
dní od zverejnenia, vo výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku. 
 



V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za čerpadlo podľa tohto článku nebude zaplatená riadne 
a včas, je „predávajúci“ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.  
   
 

Článok  IV  
Stav čerpadla 

 
„Predávajúci“ vyhlasuje, že predmetné čerpadlo: 
 
    - bolo používané 
    - bolo riadne udržiavané 
    - je v dobrom stave. 
 
„Kupujúci“ vyhlasuje, že sa so stavom predmetného čerpadla riadne oboznámil jeho 
obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.  

 
 

Článok  V 
Termíny plnenia 

 
„Predávajúci“ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 31.10.2015. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy: 
 
-  prepravný list S LI 6411107087 SK  
-  príjmový doklad č. POZA00036329 
 
 

Článok  IV 
 Záverečné ustanovenia 

 
1.) Práva  a povinnosti, ktoré nie sú vyslovene upravené v tejto Zmluve, sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami  Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2.) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden  pre „predávajúceho“ a jeden pre 
„kupujúceho“. 

3.) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť deň po jej zverejnení. 

4.) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 
 

V Bystričke,  dňa  28.10.2015 
 
 
 
 
.................................................................                          ........................................................ 
          predávajúci (  podpis)                                                         kupujúci (  podpis)       


