
KÚPNO – PREDAJNÁ ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka

Názov organizácie: Obec Bijacovce
Adresa: 053 06  Bijacovce č. 7
IČO: 00328961
DIČ: 2020727632
Zastúpená: Mgr. Ján Pivovarniček, starosta obce
Bankové spojenie: 
IBAN:
( ďalej len „PREDÁVAJÚCI“)

a

Meno a priezvisko: Budzák Slavomír
Adresa:
Dátum narodenia:
Číslo občianskeho preukazu:
Bankové spojenie: 
IBAN:
( ďalej len „KUPUJÚCI“)

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy:  malotraktor typu YM 1100 japonskej výroby
s príslušenstvom –  rotavátor, kultivátor, jednoradličný pluh, jednonápravová vlečka, radlica
na odhŕňanie snehu.

Článok II.
Predmet zmluvy

Predávajúci  touto  zmluvou  predáva   kupujúcemu  hnuteľný  majetok  uvedený  v  čl.  I  zmluvy
s  príslušenstvom  za  dohodnutú  kúpnu  cenu.  Kupujúci  uvedený  hnuteľný  majetok  kupuje  za
dohodnutú cenu do svojho výlučného vlastníctva

Článok III.
Kúpna cena

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za hnuteľný majetok uvedený v článku I. zmluvy
kúpnu cenu vo výške 2 800,00 EUR (slovom dvetisíc  osemsto eur).  Predávajúci a kupujúci sa
dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu v plnej výške  uvedenej  v tejto zmluve
v hotovosti do pokladne obecného úradu Bijacovce. Kupujúci a predávajúci nie sú platcami DPH.



Článok IV.
Stav predávaného hnuteľného majetku

Predávajúci vyhlasuje, že malotraktor YM 1100
 bol používaný
 je v dobrom technickom stave
 príslušenstvo je dobrom technickom stave a plne funkčné

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu zmluvy – malotraktora YM 1100 riadne oboznámil
jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou, zároveň vyhlasuje, že ho kupuje v stave, v akom sa nachádza
ku dňu podpisu tejto  zmluvy.  Predávajúci  vyhlasuje,  že  nezatajil  kupujúcemu žiadne technické
nedostatky a chyby predmetného malotraktora YM 1100.

Článok V.
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že hnuteľný majetok uvedený v článku I. zmluvy – malotraktor
YM 1100 odovzdá predávajúci kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny. Zmluvné strany sa dohodli,
že vlastnícke právo k malotraktoru YM 1100 prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom
zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre
každú  zmluvnú  stranu.  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, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie
ich slobodnej vôle.
Kupujúci v zmysle § 6 a § 7 zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov súhlasí  so  spracovaním jeho osobných  údajov poskytnutých  v  tejto  zmluve na  dobu
neurčitú, podľa potrieb obecného úradu.

V Bijacovciach dňa 28.08.2020

…............................................................. ….........................................................
Mgr. Ján Pivovarniček, starosta obce                Slavomír Budzák
              predávajúci kupujúci


