
KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami : 

Predávajúci: 

a 

Kupujúci: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zastúpený: 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
00308676 
2021058787 
Dipl.Ing. Peter Lednár, CSc. 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je drevený konský voz (ďalej ako „predmet kúpy"). 
2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva 
a zaväzuje sa mu ho odovzdať v termíne dohodnutom v tejto zmluve. 
3. Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do vlastníctva, 
zaväzuje sa ho prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok stanovených touto 
zmluvou. 

II. Dohodnutá cena 

1. Kupujúci sa zavazuJe zaplatiť predávajúcemu za predmetu kúpy kúpnu cenu 
v celkovej výške 340,- Eur (slovom tristoštyridsať Eur). Predávajúci nie je platiteľom 
DPH. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri podpise zmluvy. 
Podpisom zmluvy predávajúci potvrdzuje prevzatie kúpnej ceny. 

III. Dodacie podmienky 

1. Predmetom zmluvy je dodanie predmetu kúpy uvedeného v čl. I. tejto zmluvy. 
2. Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy sa vykoná pri podpise zmluvy. Vlastnícke 
právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia 
predmetu kúpy. Podpisom zmluvy kupujúci potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy. 

IV. Ostatné dojednania 

1. Predávajúci predáva predmet kúpy tak ako stojí a leží, bez záložných práv a iných 
práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. Rovnako prehlasuje, že 
predmet kúpy nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním nebola páchaná trestná činnosť. 
2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje v stave, 
v akom sa nachádza, t. j. tak ako stojí a leží a že s technickým stavom predmetu kúpy sa 
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oboznámil a súhlasí s ním. 
3. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. 

skutočnosti o technickom stave predmetu kúpy. 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží jeden rovnopis. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke kupujúceho. 

3. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo z.rušiť len formou písomných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

4. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike. 

v .~.~.~~~ .~„„. dňa :1:~„' . ~.L .~~1 ~ V Zlatých Moravciach, 14.8.2014 

kupujúci 
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