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KUPNA Ziytl"'UVA
o kúpe strojov

uzavrďá v zmysle ustanovenia $ 409 a nasl' obchodného zákonníka

dolu uvedeného dňa, mesiaca a roku, účastníkmi :

U [ubomírPayeJka . ' 
^ - t \ /-,nA'*_'- 

'- ' ' - 
''-ď)

tll

-ako pred ávajíci

2l obecDoJČ, sídlo : 906 02 Dojč,I25,
IČo : 00 309 508' DIČ :202 106 36 93
Štatutárny orgiín :

Ing. Katarína Jankovičová - starostka obce

-ako kupujúci

zaýchto podmienok:

t.

Predmet zmluvy a prejav vóle zmluvných strán
1. Predávajúcije vylučným vlastníkom strojov :

- motor zn. TAZ 1500 na hasičskú striekačku, PPS 12l vyrobné ěíslo 14806198, po
kompletrrej Go v rokls2012, čerpadlo na hasičskú striekačku m. PPS 12 so zqfšeným
qýkonom 1860 cm3.

2. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k vyššie uvedeným strojom : motor
a čerpadlo na hasiěskú striekačku zpreďávajiceho na kupujúceho azávázok kupujúceho
uhradiť zatento prevod aodovzdanie strojov dohodnutú kúpnu cenu podťa podmienok
dohodnuqých v tejto zmluve.

3. Na základe tejto zmluvy predávajúci predáva akupujúci kupuje vyššie uvedené stroje,
ktoré sú predmetom tejto zmluvy

4. Vlastrrícke právo z predávajúceho na kupujúceho prechádza odovzdaním strojov a
zaplatetttm kúpnej ceny.

II.

?rávaa povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci odovzdď stroje kupujúeemu pred uzawetím tejto zmluvy, čo zmiuvné strany

potvrdzujú svoj imi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve_
2. Predávajúci oboznámil kupujúceho so stavom strojov a prehlasuj e, že stroje sú

v prevádzkyschópnom stave.
í



1. Zmluvné strany sa dohodli
dvetisícpáťsto eur.

m.
Kúpna cena

na celkovej kúpnej cene v sume 2.500,- €o

Zmluvné strany sa dohodli na úhrade kúpnej ceny pri podpísaní tejto zmluvy.o vyplatení aprevzatí kúpnej ceny si zmluvné strany vydajú ,urriio^

slovom

osobitnépotwdenie.

IV.
Záverečné ustanovenia1' Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obo.u zmluvnými stranami. Zmluva

3ao!ý{ právnu účinnosť dňom nusteáuj,icim po dni jej zvereineniýlutuDl Lrrrulll lraJrcuuJuclm po oru JeJ zvere.1nenia na webovom sídlekupujúceho vzmysle zékona č,. 546120ló z.r. kto.yď';a;ii;;# t',.-iót'aq za.občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov a ktorym sa menia a dopíriajri niektorézákony.

písomne po vzájomnej

sa spravujú príslušnými
predpismi Slovenskej

2.

3.

Yl"'ky zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len
dohode zmluvných strán formou písomného dodatku ť zmluve.
Práva a povinnosti zmluvných sirrán v tejto zmluve 

".up.áu.neustanoveniami obchodného ziákonníka a ostatnými právnymi
republiky.

4' Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, priěom každá zo zmluvných strián obdrŽí poj9dnom vyhotovení.
5' Učastníci zmluu.Y po jej prečítaní prehlásili, že zmluva bola uzavretá slobodn e, véIžne,určito aztozlxriteťne, Že neodporujě dobrýmmravom atúto zmluvu naznaksúhlasu s jejobsahom vlastnoručne podpísali.

V Dojči dňa 14. mája2al2. :

Predávajúci: Kupujúci

Jankovičová


