Kúpno-predajná zmluva
Zmluvné strany
Kupujúci:

Rastislav Janoško
Brezov 64, 087 01 Giraltovce

ČOP:
a
Predávajúci:
so sídlom:
štatutárny zástupca:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Obec Brezov
Brezov 21, 087 01
Ing. Juraj Horvat, starosta obce
00321893
Dexia banka a.s.
3633165001/5600

uzatvárajú túto kúpno-predajnú zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“)
1. Predávajúci odpredáva a kupujúci kupuje touto Zmluvou za kúpnu cenu 2000 EUR následovnú hnuteľnú vec: motorové vozidlo – P-V3S (terénny valník), číslo podvozku: 105031, (ďalej len ako „motorové vozidlo“).
2. Kúpna cena bola stanovená Obecným zastupiteľstvom v Brezove na sumu: 2000,- EUR, slovom:
dvetisíc euro (bod 10 – zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brezove zo dňa 22. apríla
2013, predaj schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Brezove č. 2/2013, bod C6).
Kúpna cena je splatná kupujúcim v hotovosti do pokladne predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto
Zmluvy pred prevzatím motorového vozidla.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že je im známy stav kupovanej veci a v takom stave ju kupujúci aj kupuje. Motorové vozidlo je nepojazdné, bez evidenčného čísla (EVČ), bez emisnej kontroly, bez technickej
kontroly (STK), bez povinného zmluvného poistenia a odpredáva sa na súčiastky.
4. Vlastníctvo k veci so všetkými z toho vyplývajúcimi právnymi dôsledkami prechádza na kupujúceho
až po uhradení kúpnej ceny. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za motorové vozidlo podľa bodu 2.
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 (10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia predávajúceho o odstúpení od Zmluvy kupujúcemu.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, nie sú im známe žiadne prekážky,
ktoré by bránili uzavretiu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, jeden výtlačok pre predávajúceho a jeden výtlačok pre
kupujúceho.
V Brezove dňa 10.05.2013

.......................................
predávajúci

....................................................
kupujúci

