
Kúpna zmluva 

uzatvorená  v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“): 

Zmluvné strany: 

Predávajúci: 

Obec Pečovská Nová Ves  

Sídlo : Hlavná 33  

082 56 Pečovská Nová Ves   

V zastúpení: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

IČO: 00327590 

Názov banky:  VÚB a.s. Prešov 

Číslo účtu: SK51 0200 0000 0292 0572 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

Kupujúci : 

Meno a priezvisko: Jaroslav Želinský  

Dátum narodenia:  

Rodné číslo:  

Adresa: Orgovánová 362/5, 082 56 Pečovská Nová Ves. 

Tel. kontakt.  

Bankové spojenie:  

 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

 

(1)Na základe rozhodnutia OZ v Pečovskej Novej Vsi č. 219/2016 zo dňa 9.12.2016, ktoré 

schválilo predaj prebytočného majetku obce predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu 

nasledovný predmetný prebytočný majetok : 

 

    a)    Značka a typ vozidla:                        AVIA A 31 N SPO-M-1 

    Evidenčné číslo:        (v minulosti)           SB 481AG 

    Druh:  valník 

    Výrobca:  AVIA, n. p. Praha 

    Rok výroby:  1984 

    Zdvihový objem valcov motora:  3596 cm3  

    Predpísané palivo:  motorová nafta 

    Užitočná hmotnosť:  3130 kg  

    Pohotovostná hmotnosť:  2860 kg 

    Celková hmotnosť:  

     Farba: 

5990 kg  

modrá 

(ďalej len „Predmet zmluvy“)   

za vysúťaženú  kúpnu cenu  a kupujúci predmet zmluvy  kupuje do svojho výlučného 

vlastníctva.  

 



 

Článok II. 

Kúpna cena 

 

1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet  zmluvy uvedený v článku I.,  

ktorého všeobecná hodnota bola stanovená na základe znaleckého posudku č.18/2016 

a výsledku verejnej obchodnej súťaže zo dňa 8.11.2016   vysúťaženú kúpnu cenu vo výške  

250,00,- Eur  (slovom: „dvestopäťdesiat“  Eur).  

     Každá platba za kúpnu cenu musí byť identifikovaná variabilným symbolom, ktorým je      

číselné označenie uznesenia na schválenie predaja prebytočného majetku obce, t.j. v tomto 

prípade variabilným symbolom: [2192016]. 

2) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu vysúťaženú kúpnu 

cenu vo výške uvedenej v  bode 1)  tohto článku zmluvy:                 

- bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, 

alebo v hotovosti do pokladne predávajúceho pri podpise zmluvy. 

3) V prípade, ak vysúťažená kúpna cena za predmet zmluvy  nebude predávajúcemu uhradená 

riadne a včas, je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpením sa zmluva 

zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si 

na základe zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich dní odo dňa doručenia písomného 

oznámenia predávajúceho o odstúpení od zmluvy kupujúcemu. 

 

 

Článok III. 

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 

1) Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom motorového vozidla a v takom 

stave ho aj preberá. Podľa podmienok verejnej obchodnej súťaže a jej výsledkov Avia A31 

N SPO-M-1, bývalé EČ: SB-481AG  sa nachádza v nepojazdnom stave. 

 

2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z 

predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku II 

tejto zmluvy.  

3)  Predávajúci a kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis predmetu zmluvy  v evidencii motorových 

vozidiel je oprávnený vykonať aj kupujúci, na čo ho predávajúci týmto výslovne 

splnomocňuje. 

4)  Predávajúci je povinný vykonať odhlásenie motorového vozidla na príslušnom dopravnom 

inšpektoráte bez zbytočného odkladu.  

 

5) Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený s predmetom kúpy nakladať a nič nebráni prevodu 

vlastníckeho práva na kupujúceho. Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto kúpnej 

zmluvy neviaznu na predmete kúpy žiadne dlhy, vecné bremená ani iné ťarchy. Predávajúci 

vyhlasuje, že na jeho majetok sa nezačalo žiadne konanie, ktoré by mohlo obmedziť 

nadobudnutie vlastníckeho práva kupujúcim.  

 

 



Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch,  v dvoch pre predávajúceho a jednom pre 

kupujúceho.   

 

2) Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 

3) 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 Pečovskej Novej Vsi, dňa  13.12.2016 

 

 

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

Predávajúci:                                                                        Kupujúci: 

Obec Pečovská Nová Ves                                                   Jaroslav Želinský 

zastúpená 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                         

starosta obce 

 


