Kúpna zmluva
uzavretá v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka
1. Zmluvné strany
Predávajúci: DHZ Beluša – Podhorie
V zastúpení: Dušan Rolin – veliteľ DHZ Podhorie
IČO:
Číslo účtu:
(ďalej len „predávajúci“)
Kupujúci: Obec Benice, DHZ Benice
V zastúpení: Ing. Milan Remšík – starosta obce Benice
Zastúpený: František Harazin – veliteľ DHZ
IČO: 00647373
Číslo účtu: 11927362/0200
(ďalej len „kupujúci“)
Predávajúci a kupujúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a osobitne každý ako „zmluvná
strana“
Čl. 2
Úvodné ustanovenie
Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci „Čerpadlo T3“ – ďalej len hnuteľná vec
Čl. 3
Predmet zmluvy
1. Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k predávanej hnuteľnej veci na
kupujúceho, za čo sa kupujúci zaväzuje uhradiť kúpnu cenu uvedenú v čl. 4 ods. 1 tejto
zmluvy.
2. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je spôsobilý plniť svoje účelové určenie a stav
jeho opotrebenia zodpovedá veku hnuteľnej veci.
3. Kupujúci prehlasuje, že pozná stav hnuteľnej veci, s ktorou sa riadne oboznámil fyzickou
obhliadkou, je si vedomý, že ide o použitú vec, na ktorej pri tejto obhliadke nezistil žiadne
vady a kupuje ju v takom stave, v akom sa ku dňu podpísania tejto zmluvy nachádza.
4. Vlastnícke právo k hnuteľnej veci prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím
hnuteľnej veci, ktorú bude môcť kupujúci prevziať po vykonaní úhrady v zmysle článku č.
4.ods. 3 tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím hnuteľnej
veci.
Čl. 4
Kúpna cena a miesto prevzatia
1. Kúpna cena hnuteľnej veci bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 450,- € s DPH
(slovom štyristo päťdesiat eur).
2. Predávajúci je povinný fyzicky odovzdať a kupujúci prevziať hnuteľnú vec v priestoroch
predávajúceho.
3. Kúpnu cenu je kupujúci povinný uhradiť v hotovosti predávajúcemu v deň prevzatia
hnuteľnej veci.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúceho po dni zverejnenia.
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, dva
rovnopisy obdrží predávajúci a dva kupujúci.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva ako aj vzťahy neupravené touto zmluvou sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluvu si jej účastníci prečítali, rozumejú jej obsahu a vyhlasujú, že vyjadruje ich vôľu
a že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

V Podhorí, dňa: 25.5.2013
Predávajúci:
Dušan Rolin
Veliteľ DHZ Podhorie

V Podhorí, dňa: 25.5.2013
kupujúci:
Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice
v zastúpení veliteľ DHZ Benice
František Harazin

