
 

KÚPNA ZMLUVA 
 
Zmluvné strany:  

Obchodné meno: Obec Raslavice  
Sídlo: Hlavná 1540, 086 41 Raslavice  
IČO: 00322521  
DIČ: 2020624606  
Zapísaná v ŽR Okresného úradu Bardejov, Číslo živnostenského registra: 701-4818  
V mene ktorej koná: Marek Rakoš  
(ďalej len ako „kupujúci“)  
 
a  
 
Stanislav Novák 
bytom: Buclovany 35, 086 41 Raslavice 
nar.: xxxxxxxxxx 
(ďalej len ako „predávajúci“)  
 
uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“):  
 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného tovaru:  
Druh tovaru:tri plastové nádoby v kovovej konštrukcii 1 000l. 
 

Článok II 
Predmet Zmluvy 

Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu tri plastové nádoby. 
 

Článok III 
Kúpna cena 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy vzájomne dohodnutú kúpnu 
cenu vo výške 225,- € (slovom dvestodvadsaťpäť eur).  
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 
uvedenej v tomto článku III Zmluvy v hotovosti pri podpise tejto zmluvy. 
 

Článok IV 
Stav predmetu kúpy 

Predávajúci vyhlasuje, že plastové nádoby:  
- boli používané,  
- boli riadne udržiavané,  
- je v primeranom stave,  
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného tovaru riadne oboznámil jeho obhliadkou  
a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy.  
 
 

Článok V 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predmet kúpy odovzdá predávajúci kupujúcemu v deň 
podpisu tejto zmluvy.  



Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza z 
predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III 
tejto zmluvy.  
  

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise 
pre každú zo zmluvných strán.  
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 Raslaviciach, dňa 14.06.2018 
 
 
 
 
 
___________________________    _____________________________  

Predávajúci        Kupujúci 


