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K Ú P N A   Z M L U V A  

č. 521/2017 

 

ktorú v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi sebou uzavreli z jednej strany 

 

Obec Strekov 

Sídlo: Blatná 1036, 941 37  Strekov 

IČO: 00 309 273 

Zast.: p. Ján Téglás, starosta obce 

ďalej len „predávajúci“ 

 

a z druhej strany 

 

STREKOV 1075, s.r.o. 

Sídlo: Hlavná 1075, 941 37  Strekov 

IČO: 36 550 094 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13562/N 

Zast.: Ing. Zsolt Sütő, konateľ 

ďalej len „kupujúci“ 

 

doleuvedeného dňa za nasledovných podmienok: 

 

I. 

Predmet kúpy 

1. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k drviču konárov Bystroň 

PIRANA ST/TRA/01 (výrobca: Podlesí – Drážky, Val. Meziříčí, Česká republika), ďalej len 

„predmet kúpy“. 
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2. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa čl. II tejto 

zmluvy. 

 

 

II. 

Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene   100,00 €, slovom: jednosto / 00 EUR. 

2. Kupujúci kúpnu cenu zaplatí pri podpise tejto kúpnej zmluvy, ktorej skutočnosť a teda 

prevzatie celej kúpnej ceny predávajúci potvrdzuje svojim podpisom. 

 

III. 

Miesto a čas plnenia 

1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v mieste bydliska kupujúceho po podpise 

tejto zmluvy, o odovzdaní ktorého bol vypracovaný Odovzdávací a preberací protokol, ktorý 

tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. 

 

2. Odovzdávací a preberací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a musí obsahovať  

najmä tieto údaje:   

  - presné označenie drviča 

  - meno osoby, ktorá prístroj prevzala 

  - meno osoby, ktorá prístroj odovzdala 

  - dátum prevzatia a  odovzdania  

3.    Dňom odovzdania predmetu kúpy prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na predanej 

veci. 

 

IV. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

    Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobúda kupujúci dňom podpísania zmluvy 

obidvoma zmluvnými stranami a prevzatím predmetu kúpy. 
 

V. 

Technický stav predmetu kúpy 

1. Technický stav predmetu kúpy zodpovedá dobe používania. 
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2.  Kupujúci prehlasuje, že mu je dobre známy stav predávanej veci a vec v tomto stave bez výhrad 

kupuje. 

3.  Predávajúci prehlasuje, že na predávanej veci neviaznu žiadne záložné ani iné vecné práva, ktoré by 

bránili nerušenému užívaniu veci, rovnako nie je ani predmetom lízingu. 

4.  Predávajúci ďalej prehlasuje, že ohľadne predmetu kúpy nie sú mu známe žiadne vady, na ktoré by mal 

kupujúceho upozorniť a ktoré by bránili riadnemu užívaniu predmetu kúpy. Predávajúci berie na 

vedomie, že prístroj kupuje vyslovene bez záruky. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

2.  Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných  strán. 

3.  Ostatné náležitosti zmluvy ako aj práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4.  Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 1 rovnopise. 

5. Predávajúci je povinný zverejniť túto zmluvu do 7 dní od jej uzavretia na webovom sídle 

obce Strekov resp. ak nemá webové sídlo potom zmluvu zverejní bezodkladne v Obchodnom 

registri. 

6. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o písomné potvrdenie o splnení povinnosti zverejniť 

túto zmluvu. Na základe požiadania kupujúceho je predávajúci povinný vydať pre 

kupujúceho do .5.. dní od doručenia tejto žiadosti písomné potvrdenie o splnení povinnosti 

zverejniť túto zmluvu. 

7. V prípade, že predávajúci nezverejní túto zmluvu do 7 dní od jej uzavretia môže kupujúci 

podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. 

8. V prípade, že zmluva nebude zverejnená do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, platí že 

k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

9. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia / resp. možno určiť aj neskorší 

termín /.    

V Strekove,  dňa 18.9.2017 

 

 

 

____________________                                                        _______________________ 

predávajúci                                                                                     kupujúci  


