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ZMLUVA O KÚPE  HNUTEĽNÉHO MAJETKU  
 

uzavretá podľa  § 588 a nasledujúcich  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „ 

OZ“ ) s prihliadnutím na s § 3 ods. 3 v spojení s § 4 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Raslavice starosta obce a uznesenie obecného zastupiteľstva č. 08/2021 zo 

dňa 26.03.2021 a uznesenie č. 10/2021 zo dňa 26.03.2021  

 

 

1. Zmluvné strany 

 

Predávajúci  :              Ondrej Demo    

Meno a priezvisko:    Ondrej Demo  

Narodený:     24.07.1986  

Bytom:     Sekčovská 25/2 , 086 41 Raslavice  

Číslo účtu:                               SK34 5600 0000 6104 7002                                        

            

 (ďalej len „ predávajúci “)  

 

 

Kupujúci :  Obec Raslavice 
Právna forma:  samosprávna územná jednotka    

Sídlo:    Hlavná 154   

Zastúpený:  Marekom Rakošom , starostom 

IČO:    00322 521   

DIČ:    202 062 4604  

Číslo účtu:   SK59 0200 0000 0000 0192 1522   

 

(ďalej len „kupujúci  “)   

( spolu ako „ zmluvné strany“ alebo „ účastníci zmluvného vzťahu“ )   

 

2. Všeobecné ustanovenia  

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí , ktoré sú špecifikované v prílohe 

č. 1 k tejto kúpnej zmluve  a ktoré nadobudol do svojho výlučného vlastníctva v rokoch 

2012-2021 ( ďalej iba „ predmet kúpy“).  

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy je vo funkčnom stave a bez závad, ktoré by 

bránili prevodu vlastníctva .   

3. Kupujúci je oprávnený nadobudnúť vlastníctvo k predmetu kúpy za predpokladu , že 

kúpa bola schválená v rozpočte kupujúceho. Kupujúci prehlasuje, že obecné 

zastupiteľstvo schválilo v rozpočte obce finančné prostriedky na predmetnú kúpu 

uznesením č. 10/2021  

 



2 

3. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy 

z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou. 

2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva 

a zaväzuje sa mu ho odovzdať ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

3. Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do vlastníctva, 

zaväzuje sa ho prevziať ku dňu podpisu tejto zmluvy a zaplatiť zaň kúpnu cenu za 

podmienok stanovených touto zmluvou. 

4. Kúpna cena 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmetu kúpy kúpnu cenu v celkovej 

výške 12 000 eur (slovom: dvanásťtisíc eur). Konkrétne ceny jednotlivých položiek, 

ktoré tvoria predmet kúpy  sú uvedené v prílohe č. 1.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu do 15 dní odo dňa účinnosti 

tejto zmluvy. 

5. Ostatné dojednania 

1. Predávajúci predáva predmet kúpy tak ako stojí a leží, bez záložných práv a iných práv 

zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. Rovnako prehlasuje, že predmet 

kúpy nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním nebola páchaná trestná činnosť. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje v stave, v akom 

sa nachádza, t. j. tak ako stojí a leží. 

3. Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet kúpy a všetky doklady potrebné pre jeho 

užívanie kupujúcemu najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

4. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy od 

predávajúceho. 

 

6. Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany súhlasia s jednotlivými ustanoveniami tejto kúpnej zmluvy 

a prehlasujú, že bola uzatvorená vážne, slobodne a určito. Neplatnosť niektorého 

z ustanovení tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť celej kúpnej zmluvy, ale je 

neplatným len toto ustanovenie, ak z všeobecne záväzného právneho predpisu 

nevyplýva niečo iné.  

2. Všetky zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú zmluvné strany povinné vyhotoviť 

písomne a predložiť druhej zmluvnej strane na posúdenie  a ich podpísaním  stávajú sa 

súčasťou tejto zmluvy, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami  zákona č. 40/1964  Zb. Občiansky zákonník a zákona 

o majetku obcí.  

4. Nadobudnutie vlastníctva k hnuteľným veciam podľa schvaľuje v súlade s § 3 ods. 3 

v spojení s § 4 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Raslavice 

starosta obce v súlade s rozpočtom obce.   
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5. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania  a účinnosť  nadobudne  dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho v súlade s § 47a) Občianskeho 

zákonníka.  

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obdrží jeden predávajúci  

a  jeden kupujúci . Každý rovnopis tejto zmluvy sa považuje za jej originál, avšak všetky 

rovnopisy tvoria spolu jednu a tú istú zmluvu. 

7. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy 

porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú vôľu a zaväzujú sa ich 

dobrovoľne plniť. 
 

 

 

 

 

 

V Raslaviciach dňa ................. 

 

 

Kupujúci                      Predávajúci 

 

_____________________________   ______________________________

        

 Marek Rakoš – starosta obce                            Ondrej Demo 

 
             

  
 

 

Zmluva zverejnená dňa:    

Zmluva nadobúda účinnosť dňa:   

 

Príloha č. 1 – podľa textu                


