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KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka 

 
 
 
Kupujúci:  Obec Cerová 

IČO: 00309478           
trvalé bydlisko: č. 104, 906 33 Cerová 
zastúpená starostom obce: Ing. Ján Čerešník 

(v ďalšom kupujúci) 
 
Predávajúci:  meno a priezvisko: Gabriela Samková 

č. občianskeho preukazu: XXXXXXX 
trvalé bydlisko: č.217, 906 45  Štefanov 

(v ďalšom predávajúci) 
 

článok I 
Predmet kúpy 

 
Predmetom zmluvy je predaj a kúpa motorového vozidla s príslušenstvom a výbavou:  
 
Továrenská značka:   ZETOR 
Typ:     7245 
Rok výroby:               1985  
VIN:    8251 
Evidenčné číslo vozidla:  SE 196 AC   
 
 

článok II 
Kúpna cena 

 
Predávajúci a kupujúci sa pri predmete kúpy dohodli na kúpnej cene: 12 300,- EUR (slovami 
dvanásťtisíctristo EUR). 
 
 
 

článok III 
Spôsob platenia kúpnej ceny 

 
Kúpna cena uvedená v čl.2 tejto zmluvy, bude vyplatená v hotovosti do rúk predávajúceho ihneď 
po podpise tejto zmluvy. Doklad o zaplatení je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III 
Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od 
tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva ruší od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať 
si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo 
dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.   

  
 
 

článok IV 
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo veci prejde z predávajúceho na kupujúceho: 
a) Po prepise predmetu zmluvy uvedenom v čl. 1 tejto zmluvy z predávajúceho na 
kupujúceho 
b) Po zaplatení dohodnutej ceny uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy 
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Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci je povinný prepísať predmet zmluvy uvedený 
v čl. 1 najneskôr do 7 pracovných dní od podpisu tejto kúpno-predajnej zmluvy. 
 

článok V 
Stav predmetu zmluvy 

 
Predávajúci vyhlasuje že: 

1. oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetnej veci a nezatajil žiadne 

skutočnosti, prípadne závady, o ktorých vedel a mohli by viesť k znehodnoteniu 

predmetnej veci 
2. že Predmetné motorové vozidlo:  

- bolo používané,  
- bolo riadne udržiavané,  
 

 
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho 
obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto 
Zmluvy. 

 
 

článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre 
každú zo zmluvných strán.  
 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 
forme. 
 
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak 
súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako 
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.  
 
 
 
V .........................................................,      dňa ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................   ........................................................... 
Predávajúci      Kupujúci 
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Potvrdenie o zaplatení 
 
 

 
Kupujúci:  Obec Cerová 

IČO: 00309478           
trvalé bydlisko: č. 104, 906 33 Cerová 
zastúpená starostom obce: Ing. Ján Čerešník 

 
 
Predávajúci:  meno a priezvisko: Gabriela Samková 

č. občianskeho preukazu: XXXXXX 
trvalé bydlisko: č.217, 906 45  Štefanov 

 
 
Predávajúci týmto potvrdzuje, že od kupujúceho prevzal  
 
sumu: 12 300,- EUR 
slovom: dvanásťtisíctristo EUR 
 
ako platbu za vozidlo:  
 
Továrenská značka:   ZETOR 
Typ:     7245 
Evidenčné číslo vozidla:  SE 196 AC 
   
 
dňa ................................. 
 
 
 
 
 
 
............................................................   ........................................................... 
Predávajúci      Kupujúci 
 


