
Názov:
Sĺdlo:

Zastúpená:
IČO:

DIČ:

Bankové spoj enie:
Číslo účtu:

IBAN:

Kúpna zmlu\`:`

uzavretá podl'a § 588 a nasl. 0ličiz`nski`ho zákonníka

1.

Zmluvné strí`n}`'

Obec Rudňany
Rudňany 234, 053 23  Rutlňí`n}.

Miroslav Blišt'an, stz`i.osta  obcc'

00329533
2020717842
24120592

0200
SK 03 0200  0000  00()()  2412()5t)2

(ďalej len "predávajúci")

Kupujúci:
Meno, priezvisko :
Trvalé bydlisko/sídlo :
Rodné číslo:
Číslo Op:

(ďalej len "kupujúci")

Suchý Ján
Spišská Nová  Ves,  Z:`  I-I(iriiá(l(m  884/1

11.

Predmet zmlu\ }'

Predávajúci  prehlasuje,  Že  je  výlučným  vlastníkt)ni   iiiciliiictného  vozidla  a  vozidlo  nie  je
zaťažené právom inej osoby.

osobné vozidlo
Toyota
RAV4
biela
30.  06.1998

SN  156 CB
JT172SC 11001873 3 7

203 267 km_     -_   _   _               J

Výbava a príslušenstvo vozidla:  ABS, posilňovač  ľiĹ\clcimi`  2  \  kl'úč, autorádio na CD

Na vozidle boli vykonané tieto opravy a úpravy:  i"tiiiáý `}il}'iiňovacieho zariadenia, výmena
oleja, filtrov a sviečok

Poškodenia, nefunkčné časti a vady vozidla: nefimkč`ii.\'  z,ámok  na vodičovej  strane,
splynňovacie zariadenie s technickým preukazom

Druh vozidla:
Továrenská značka, typ:
Obchodný názov :
Farba:
Prvý zápis vozidla (vek):
Evidenčné čĺslo vozidla:
VIN (č.karosérie/podvozku)
Počet najazdených km:



111.

Kúpna cena

Predávajúci predáva kupujúcemu a kupujúci  kupuje  vozidlo  špecifikované v  článku 11 tejto
zmluvy do svojho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 800 € slovom: osemsto eur.

IV.

Platobné podmienky

Zmluvné  strany  sa  dohodli,  Že  kúpnu  cenu  vo  výške  stanovenej  v  bode  111.  tejto  zmluvy
uhradĺ kupujúci v deň odovzdania motorového vozidla v hotovosti.

V.

Zodpovednost' na vady veci

Kupujúci  prehlasuje,  Že  si  predmetné  vozidlo  prezrel  a  v  stave  v  akom  sa  nachádza  ho
preberá. Kupujúci absolvoval skúšobnú jazdu, a prehlasuje, Že berie na vedomie zlý technický
stav vozidla, s ktorým bol pri obhliadke oboznámený a ktorý zodpovedá stavu uvedenému v
bode 2 tejto zmluvy, t.j . veku vozidla a počtu najazdených km.

Predávajúci odovzdá pri prevzatí motorového vozidla kľúče od vozidla v počte 2 ks a doklady
od  vozidla,  konkrétne:  veľký  technický  preukaz,  biela  a zelená  karta,  doklady  o  emisnej  a
technickej kontrole, doklady o montáži splynňovcieho zariadenia.

VI.

Prechod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k vozidlu uvedenému v bode 1. tejto zmluvy prechádza na kupujúceho
okamihom odovzdania motorového vozidla predávajúcim.

VII.

Ďalšie práva a povinnosti

Predávajúci a kupujúci sú povimĺ poskytnúť si všetku potrebnú súčimosť pri oznámeni'
zmeny v evidencii vozidiel na okresnom dopravnom inšpektoráte.

Všetky náklady spojené so zmenou v evidencii vozidiel na okresnom dopravnom inšpektoráte
hradĺ kupujúci.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pred podpisom prečĺtali ajej obsahu rozumejú.



Zmluvné strany sa dohodli, Že táto zmluva môže byť zmenená alebo zrušená iba dodatkom,
ktorý musí byť vyhotovený v písomnej forme.

Práva   a   povinnosti   zmluvných   strán   touto   zmluvou   vyslovene   neupravené   sa   riadia
prĺslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonnĺka a ďalšími platnými právnymi predpismi.

V Rudňanoch dňa . .e?€ .... 4.í.. . 2017

faoĹď'cýC^'4


