
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   

Zastúpená: PhDr. Jaroslavom Dujavom, starostom obce 

IČO: 00327590 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

Kupujúci : 

Meno a priezvisko: Ján Adamko  

Dátum narodenia: 10.9.1963 

Adresa: ul. Prostejovská 41, 080 01 Prešov 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

 

(1)Na základe rozhodnutia OZ v Pečovskej Novej Vsi č. 150/2021 zo dňa 30.9.2021, ktoré 

schválilo predaj prebytočného majetku obce Pečovská Nová Ves priamym predajom, 

predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu nasledovný predmetný prebytočný majetok : 

 

    Značka a typ vozidla:                        Peugeot 407 ST KOMFORT  

    Evidenčné číslo:                                        SB-779BT  

    Kategória vozidla:  osobné vozidlo, M1  

    Výrobca:  Peugeot  

    Rok výroby:  2005  

    Zdvihový objem valcov motora:  1997,0 cm3  

    Predpísané palivo:  BA 95B   

    Technický stav:  primeraný roku výroby a dobe užívania, v 

prednej časti havarovaný, pojazdný, 

v prednej časti havarovaný 

    Iné:  v čase predaja dočasne vyradený 

z (prevádzky) evidencie motorových 

vozidiel 

     Farba vozidla:  čierna 

     Karoséria:  AA sedan 

     Počet najazdených km: 163153 

(ďalej len „Predmet zmluvy“)   

 

za víťaznú  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.,  na 

základe víťaznej cenovej ponuky kupujúceho  kúpnu cenu vo výške  450,00.- Eur  (slovom: 

„štyristopäťdesiat“  Eur).  

 

2)  Kúpna cena  musí  byť  identifikovaná  variabilným symbolom, ktorým je číselné označenie  

     uznesenia   o  schválení     zámeru  hnuteľného  majetku  vo   vlastníctve   obce     spôsobom  

     priameho predaja, v súlade s § 9a, ods. 1, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  

     znení neskorších predpisov, t.j. v tomto prípade variabilným symbolom: [1502021]. 

3) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 

uvedenej v  bode 1)  tohto článku zmluvy prevodom na účet predávajúceho vedený  vo 

Všeobecnej úverovej banke, a.s. Prešov, č. účtu - IBAN: SK51 0200 0000 0000 0292 0572, 

variabilný symbol: 1502021, najneskôr do  troch (3) dní od podpisu zmluvy. 

4) V prípade, ak dohodnutá 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 ponuky predaja a jej výsledkov, motorové vozidlo sa 

nachádza v pojazdnom 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 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. 
 

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

vozidiel vykoná kupujúci samostatne. 

 

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

inšpektoráte bez zbytočného odkladu.  

 

 

 

 



Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,  po jednom rovnopise pre každú zo 

zmluvných strán.   

 

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. 
 

4) Táto zmluva je platná po jej podpísaní zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na webovej stránke Obce Pečovská Nová Ves.  

 

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 15.10.2021. 

 

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

Predávajúci:                                                                        Kupujúci: 

Obec Pečovská Nová Ves                                                   Ján Adamko 

zastúpená 

PhDr. Jaroslav Dujava                                                         

starosta obce 

 


