xúpxo_pREADnrNÁ zluLuy A
Zmluvné strany:
Obchodné meno: Obec Tesárske Mlyňany - obecný úrad
Sídlo: Hlavná 647196, Tesárske Mlyňany, 95176

tčo: oososszs

DIČ: 2021038030
Zasíúpená starostom obce: Ing. Štefan Valkovič
Bankové spojenie:
Cís]o účtu:
(d'alej len ako .,Kupujúci")
a

Meno a priezvi
Adresa: Žitná.
Císlo OP:
Bankové spojenie: Poštová Banka
Císlo účtu:0019485503/6500
(d'alej len ako ,,Predávajúci")

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona ě. 4011964 Zb. občianskv
zákonník
v zneni neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (d'alej len ako
,,Zmluva''):

Clánok I
úvodnéustanovenie
Predávajúci je výluČným vlastníkom predmetu kúpy traktor Zetor, typ
77ll, evidenčné
ČÍslo:BN 852AD, rok výroby: 1990, výrobné čísiovozidla (VIN): 242i9,
farba červená,
s PrísluŠenstvom- mulČovaČtrávnych porastov (d'alej len,,traktor
Zetor 777l,,.)

Clánok II
Kúpna cena

Zetor 771l kúpnu cenu vo výške
a kupujúci sa dohodli, že kupujúci
tomto článku III Zmluvv: na účet

C|ánok III
Stav traktora Zetor 771l
Predávajúci vyhlasuje, že traktor Zetor 7711z
bol používanýod roku 1990,
- stav zodpovedajúci bežnému opotrebeniu
- má platnú STK a EK.
-

príslušenstvo:
- k traktoru je dodávané závesné zariadenie- mulčovač
trávnych porastov,
KuPujúci vYhlasuje, Že sa so stavom predmetného traktora Zetor 7711 riadne oboznámil jeho
a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu iejto
že nezatajíl kupujúcemu žiadne technické nedostatký a chy-by

Clánok IV
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
Predávajúci a kupujúci sa dohodli. že traktor Zetor 7711 odovzdá predávajúci
kupujúcemu po
odhlásení z evidencie vozidiel. ktorá sa uskutoční do piatich pracovných dní
od zaplaíenia
kúpnej zmluvy.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k traktoru Zetor 7711 prechádza
z
úplnéhozaplatenia kúpnej ceny podl'a článku III tejto
, že kúpna cena obsahuje poplatok za prepravu zo
vná 647

,

Predávajúci je Povinný odhlásit' vozidlo z evidencie v zákonnej lehote a
technický preukaz
odovzdat' kuPuJúcemu. Kupujúci je povinný prihlásit' vozidlo do evidencie v zákonnej
leirote.

Článok VI
záverečnéustanovenia
]-áto zmluva je vYhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom
rovnopise pre
kaŽdú zo zmluvných strán. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výsl-ovne upiavene
v tejto ,1nluu., ,u

ríslu
Že
ami

slobodnej a vážnej vóle,

veniami
to zmlu
zmluvn

ho zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany
i, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s
Pájalú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich

KuPujúci v zmYsle § 7 ods, 1,2 zákonač.428l2OO2 Z, z. o ochrane osobných
údajov v znení
neskorŠÍchPredPisov súhlasíso spracovaním jeho osobných údajov poskynuiych
v tájto zmluve
na dobu neurčitú,podl'a potrieb obecného úradu.

y

Žime.i Radiši . dňa 15.5.2015

,...,............}..,.

Predávajúci

Kupujúci

