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Kúpna zmluva 
 

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a podľa ust. § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

v Turčeku, dňa 17.06.2019 

 

 

1. Predávajúci 

 

Názov:    Obec Turček 

Sídlo:    Turček 123, 038 48 Turček 

IČO:    00 317 012 

DIČ:    2020597953 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a. s.  

IBAN:    SK17 0200 0000 0000 1922 4362 

Zastúpenie:   Ján Teltsch, starosta obce 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

a 

 

2.Kupujúci 
 

Meno a priezvisko:  Milan Beňo  

Rodné číslo:    

Dátum narodenia:   

Trvale bytom:    

 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

I. 

Predmet kúpy 

 

1. Predávajúci predáva kupujúcemu motorové vozidlo, a to: 

 

značka:   NISSAN NOTE   

typ / variant / verzia:  E11/B/B03 

číslo podvozku /VIN/: SJNFCAE11U2125769  

farba vozidla:    ŠEDÁ METALÍZA 

dátum prvej evidencie: 09.01.2012 

evidenčné číslo vozidla: TR 530 AP  

číslo technického preukazu:   PB 923731 

 

 

II. 

Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia 

 

1. Kúpna cena za predmet tejto zmluvy bola schválená uznesením č. 56/2019 prijatým na 7. 

zasadnutí OZ v Turčeku zo dňa 03.06.2019, vo výške: 

 

3.499,- € (slovom: Tritisícštyristodeväťdesiatdeväť euro) za celý predmet kúpy. 
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2. Uvedená kúpna cena bude zaplatená predávajúcemu v celej výške najneskôr v deň podpisu tejto 

zmluvy. 

 

III. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím od predávajúceho, a 

to na základe preberacieho protokolu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

 

IV. 

Osobitné ustanovenia 

 

1.  Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady predmetu 

tejto zmluvy, na ktoré by mal kupujúceho upozorniť.  

 

2.  Kupujúci prehlasuje, že sa osobne a riadne oboznámil s technickým stavom a obsluhou 

kupovaného vozidla, bola mu umožnená skúšobná jazda a vozidlo kupuje v stave v akom stojí a 

leží. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

2. Táto kúpna zmluva sa zverejňuje na webovom sídle Obce Turček, v súlade s § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

3. Prevod predmetu tejto zmluvy bol schválený uznesením č. 56/2019 prijatým na 7. zasadnutí OZ 

v Turčeku zo dňa 03.06.2019, v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 9 ods. 2 písm. d) a § 9a ods. 8 písm. d) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každý 

účastník tejto zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 

zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 

obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú; meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné 

len so súhlasom obidvoch zmluvných strán písomným dodatkom k nej. 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................                                   .................................................. 

predávajúci                                                                        kupujúci 

 


