Kúpnopredajná zmluva
§ 588 a nasl..Občiansky zákonník č.513/1991 Zb.

Čl.I
1. Predávajúci :

Jozef Vančo
Bodiná
018 15 Prečín

2. Kupujúci
:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
v zastúpení :

Obec Bodiná
00692522
2020694049
Prima banka Slovensko, a.s.
SK2556000000002991788001
Marcela Filová, starostka obce
Čl. II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je kúpa a predaj traktorových náhradných dielov, ktoré budú použité na
opravu obecného traktora.
ČL. III.
Cena
Cena, za ktorú predávajúci predáva a kupujúci kupuje je 2 kusy sklo bočné, 1 kus sklo
predné. Celková suma sedemdesiat eur (70.00 € ).
ČL. IV.
Spôsob platenia kúpnej ceny
Kúpna cena bude zaplatená v hotovosti predávajúcemu.
Čl.V.
Dohoda o prechode vlastníckeho práva
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetnej veci prejde z predávajúceho na
kupujúceho pri podpise zmluvy odovzdaním veci.

ČL.VI.
Ďalšie dojednania.
1. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je jeho majetkom a na jeho predaj sa
nevzťahuje žiadne obmedzenie.
2. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetnej
veci.
3. Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený s technickým stavom kupovanej veci.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve upravené sa zmluvné strany budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej a na znak slobodnej
vôle ju podpisujú.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých
jeden obdrží strana predávajúca, jeden strana kupujúca.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy.

V Bodinej , dňa : 26.09.2016

Jozef Vančo
.................................................
predávajúci

Marcela Filová
starostka obce
................................................
kupujúci

Čestné prehlásenie.
Dolupodpísaný František Lagíň, narodený 6.1.1951, bytom Prečín č.170, číslo OP
SL259370 svojim podpisom potvrdzujem že som prevzal od Obce Prečín v zastúpení
starostom obce p. Antonom Lagíňom hotovosť 2000,- Sk slovom : dvetisíc korún
slovenských v zmysle kúpnopredajnej zmluvy podpísanej dňa 16.2.2007 za železnú nádrž.

V Prečíne : 16.2.2007

..............................................
František Lagíň

