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K Ú P N A   Z M L U V A 
uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení  

a ust. § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej len „zmluva“) 

medzi 

 

Predávajúci:  Obec Slovinky 

sídlo: 053 40 Slovinky 58 

IČO: 00 329 550 

DIČ: 2021331532 

štatutárny orgán:  Bc. Gabriela Kopnická, MBA starostka obce 

 

(ďalej spolu ako „predávajúci“) 

 

 

Kupujúci:  Sociálny podnik obce Slovinky s. r. o., r.s.p.   

                                    Sídlo: 053 40 Slovinky 58 

                                    IČO: 52 648 532 

                                    IČ DPH:   SK2121103677 

                                    Zastúpený:  Bc. Gabriela Kopnická, MBA  konateľka spoločnosti 

 

(ďalej len „kupujúci“ a spolu 

s predávajúcim aj ako „zmluvné 

strany“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci – Osobný automobil Dacia Logan , 

rok výroby 2009, VIN UU1KSD0W539867298 , stav tachometra  270 301 km.  

 

(ďalej len „predmet kúpy“) 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na kupujúceho, za čo 

sa kupujúci zaväzuje uhradiť kúpnu cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy. 

2. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je spôsobilý plniť svoje účelové určenie a stav jeho 

opotrebenia zodpovedá jeho veku. 

3. Kupujúci prehlasuje, že pozná stav predmetu kúpy, s týmto sa riadne oboznámil fyzickou 

obhliadkou a je si vedomý, že ide o použitú vec, na ktorej pri tejto obhliadke nezistil žiadne 

vady a kupuje ju v takom stave, v akom sa ku dňu podpísania tejto zmluvy nachádza.  
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Článok III. 

Kúpna cena a jej splatnosť 

 

1. Kúpna cena predmetu kúpy podľa čl. I ods. 1 tejto zmluvy je určená dohodou,  a to vo výške 

500,-  EUR (slovom: päťsto eur). 

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu podľa ods. 1 tohto článku tejto zmluvy 

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 7 dní 

odo dňa podpísania tejto zmluvy. 

3. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny. 

4. V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu do 7 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy, 

predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov. 

2. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú pre zmluvné strany záväzné len 

vtedy, ak sú prehlásené za dodatok tejto zmluvy a obojstranne podpísané. 

3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 

riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Súdy Slovenskej republiky majú 

výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy. 

4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník a súvisiacimi právnymi predpismi. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť 

nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a 

vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

V Slovinkách dňa 18. 11. 2022   V Slovinkách, dňa 18. 11. 2022 

 

Predávajúci:      Kupujúci: 

 

 

 

 

......................v.r...............................   .........................v.r............................... 

      Obec Slovinky                                        Sociálny podnik obce Slovinky, s.r.o, r.s.p. 

  Bc. Gabriela Kopnická, MBA                                         Bc. Gabriela Kopnická, MBA 

               starostka obce                                                          konateľka spoločnosti 


