
Kúpna zmluva na hnuteľné veci 

uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

1.1 Predávajúci:  

Obec Rudník 

v  zastúpení starostkou obce  Monikou Malcovou 

Rudník č. 1 

906 23 Rudník  

IČO: 00309958 

DIČ: 2021039834 

Bankové spojenie: VÚB Myjava, a.s., pobočka Myjava 

Č.ú.: SK67 0200 0000 0000 0542 6182 

 

 (ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)  

 

1.2 Kupujúci:  

Obec Polianka 

v  zastúpení starostom obce Pavlom Kňazským 

Polianka 91 

907 01  Polianka 

IČO: 00309826 

DIČ: 2021081513 

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.,  pobočka Myjava 

Č.ú.: SK32 5600 0000 0050 4853 3001 

(ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)  

 

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej podľa ustanovení § 588 a 

nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej v texte len ako zmluva v príslušnom gramatickom tvare).  

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na 

kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou.  

2.2 Predmetom kúpy je 1 ks  konvektomat ZANUSSI, model FCF/E6-0,  sériové číslo 50500029, PNC 

95DX 240205 13, motor 0,19 kW.  
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2.3 Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva a zaväzuje sa mu 

ho odovzdať ku dňu podpisu tejto zmluvy.  

2.4 Touto zmluvou kupujúci na základe zápisu vyraďovacej komisie obce zo dňa 2.2.2023 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.  

Čl. 3 

Kúpna cena 

 

3.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy definovaný v čl. 2 bod 2.2 tejto 

Zmluvy kúpnu cenu v celkovej výške 1000,- € (slovom: jeden jedentisíc eur €), ktorá bola dojednaná 

dohodou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v platnom znení.  

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu do 15 dní odo dňa podpisu tejto 

zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.  

3.3 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy pre nezaplatenie kúpnej ceny v lehote 

stanovenej podľa čl. 3 odsek 3.2 tejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy táto zaniká ex tunc, a to 

doručením odstupujúceho prejavu kupujúcemu. V prípade, že sa doručovanie bude realizovať 

prostredníctvom pošty, má sa za to, že odstupujúci prejav bol doručený na tretí deň od odoslania 

poštou.  

Čl. 4 

Ostatné dojednania 

 

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

nachádza, t. j. nepoškodený.  

4.2 Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet kúpy kupujúcemu najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy.  

4.3 Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy od predávajúceho.  

4.4 Prevzatím predmetu kúpy a zaplatením kúpnej ceny nadobudol kupujúci k nemu vlastnícke právo.  

4.5 Ak by sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť 

novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu, ktorý zmluvné strany sledovali v čase podpisu tejto 

zmluvy.  

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k zmluve musia byť očíslované a mať 

písomnú formu.  
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5.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva 

rovnopisy.   

5.3 Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

5.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. V prípade rozdielnosti 

dátumov podpisov zmluvných strán sa za deň platnosti považuje neskorší dátum.  

5.6 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 

súhlasu ju podpísali.  

 

 

V Rudníku dňa: .........................................                     V Rudníku dňa: ..................................... 

 

 

 

 

 

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

                              predávajúci                                                                            kupujúci 


