
KÚPNO – PREDAJNÁ  ZMLUVA
uzavretá v dňoch a miestach uzavretia tejto listiny medzi :

Predávajúci:             Obec Košická Belá
v zastúpení:                Ing. Jozef Petkač, starosta obce
adresa:                 Košická Belá 54, 044 65
IČO:                           00324345
DIČ:              2021244786
IBAN: SK81 5200 0000 0000 1010 3476
(ďalej ako predávajúci)

Kupujúci:           Obec Hačava
v zastúpení:                Peter Gábor, starosta obce
adresa:                 Hačava 39, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO:                           00324167
DIČ:              2020746079
IBAN: SK87 5200 0000 0000 1811 6538
(ďalej ako kupujúci)

                                                            I.

PREDMET ZMLUVY

     Predávajúci je výlučným vlastníkom hasičského vozidla:

značky a typu:  AVIA A30K
rok výroby:  1982
ŠPZ: KS 140 AF
Stav tachometra : 28740
farba vozidla:  červená 
VIN: 178208845
číslo technického preukazu: AG 690798
osvedčenie o evidencii: SC 726286

Obec Košická Belá (predávajúci)  ako vlastník hasičského vozidla v súlade so zákonom č.
138/1991 Z.  z.  O majetku  obcí  v  znení  neskorších  predpisov a  v zmysle  s  uznesením č.
12/2020-10 vykonala obchodnú súťaž, kde kupujúci ponúkol najvyššiu cenu. 

     Predávajúci  sa  zaväzuje  dodať  a predať  kupujúcemu  predmetné  hasičské  vozidlo,
a kupujúci sa zaväzuje kúpiť a prevziať toto vozidlo do svojho vlastníctva a zaplatiť kúpnu
cenu podľa článku II. tejto zmluvy.



II.
KÚPNA CENA

     Kúpna cena predmetu podľa tejto zmluvy je stanovená na základe obchodnej súťaže  vo
výške 600,00 € (slovom: Šesťsto Eur). 

Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na základe  tejto zmluvy  bankovým prevodom
na účet predávajúceho, čo si zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 

III.
ČAS DODANIA A PREVZATIA

     Predávajúci odovzdal a kupujúci prevzal predmet kúpy pri podpise tejto zmluvy, čo si
zmluvné strany navzájom potvrdzujú podpisom tejto listiny. 

IV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia je adresa predávajúceho.

V.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

     Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom vozidla, závadami,
ako aj  bežnou prehliadkou na mieste  samom.  Predávajúci  ďalej  prehlasuje,  že  oboznámil
kupujúceho s obsahom technického preukazu vozidla pri jeho prehliadke. 

     Kupujúci  prehlasuje,  že bol  oboznámený  predávajúcim s technickým stavom vozidla
a závadami  v rozsahu  prehlásenia  predávajúceho,  ako  aj  bežnou  prehliadkou  na  mieste
samom.  Kupujúci  ďalej  prehlasuje,  že  ho  predávajúci  oboznámil  s obsahom  technického
preukazu vozidla pri jeho prehliadke.

Kupujúci  ďalej  prehlasuje,  že  si  nebude uplatňovať  nároky zo  zodpovednosti  za  vady,  aj
skryté,  zistené po prevzatí predmetu kúpy

VI.
NADOBUDNUTIE  VLASTNÍCKEHO PRÁVA

     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke práva k predmetu zmluvy
špecifikovanom v článku I. tejto zmluvy okamihom prevzatia.



VII.
PREHLÁSENIE PREDÁVAJÚCEHO

     Predávajúci prehlasuje a svojím podpisom na tejto listine potvrdzuje, že hasičské vozidlo
špecifikované v článku I. tejto zmluvy, ktoré je predmetom prevodu nie je zaťažené záložným
právom, ani právami tretích osôb, neviaznu na ňom žiadne právne povinnosti ani iné vecné
bremená.

VIII.
ZÁVEREČNÉ UJEDNANIA

        V prípade, že v tejto zmluve nie je dojednané inak vzťahujú sa na právne vzťahy z nej
vyplývajúce príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

     Účastníci prehlasujú a svojimi podpismi prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená, zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, túto neuzavreli v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok.

     Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpísania oboma zmluvnými
stranami.

     Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom vyhotovení.

     Účastníci si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpisujú. 

V Košickej Belej : 07.09.2021

Predávajúci : Obec Košická Belá                                     Kupujúci : Obec Hačava

   ..............................................                                        ..........................................
   Ing. Jozef Petkač- starosta obce                                       Peter Gábor - starosta obce
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