
KÚPNA ZMLUVA 
v zmysle ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Predávajúci:               Branislav Cyriak, nar. 02. 07. 1979 

                                   Jalakšová 437, 935 03 Bátovce 

                                   r.č. 790702/6688 

                                   OP: EC141009 

 

Kupujúci:                   Obec Beluj 

                                   sídlo: Beluj 43, 969 01 Beluj 

                                   IČO: 00320536 

                                   DIČ: 2021107330 

                                   v zastúpení: Mgr. Monika Zlesíková, starostka obce 

 

 

 

I. Predmet zmluvy 

 

Predávajúci priloženou zmluvou zo svojho výlučného vlastníctva predáva kupujúcemu do 

jeho výlučného vlastníctva nižšie uvedený kolesový poľnohospodársky traktor 

s príslušenstvom (výbavou), a to za kúpnu cenu uvedenú nižšie. Predmetom prevodu podľa 

tejto zmluvy je traktor: 

 

Typ (model):            ZETOR 

Rok výroby:              12. 11. 1982 

Číslo podvozku:        VIN 18728 

Číslo  motora:            Z 7001 

EČ:   LV365AH 

Farba:                        červená 

Stav tachometra:       neuvedené 

Výbava:                    pluh,  kapary,  vlečka 

(ďalej spolu aj „traktor“) 

 

 

II. Dohodnutá cena 

 

Cena traktoru: 4 650,- EUR, slovom: štyritisícšesťstopäťdesiat EUR. 

 

III. Dodacia lehota 

 

Dodacia lehota predmetu kúpy je ihneď po podpísaní zmluvy a zaplatení dohodnutej ceny na 

číslo účtu: SK19 0900 0000 0002 2171 3434 

 

 



IV. Dodacie podmienky 

 

1. Predmetom zmluvy je motorové vozidlo uvedené v čl. I. tejto zmluvy. 

2. Odovzdanie – prevzatie vozidla sa vykoná v Jalakšovej 437, Bátovce v deň podpisu kúpnej 

zmluvy. 

 

V. Povinnosti predávajúceho 

 

1. Odovzdať predmet kúpnej zmluvy v čase  a mieste určenom v tejto zmluve. 

2. Predávajúci odovzdá kupujúcemu traktor spolu s 1 kľúčom od traktora, príslušnou výbavou 

a príslušnými dokladmi, vrátane osvedčenia o evidencii vozidla č. PA 092809 (časťou II) 

s vykonaným odhlásením na osobu kupujúceho a poskytne kupujúcemu všetku potrebnú 

súčinnosť pri prihlásení traktora v Banskej Štiavnici. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že 

a) je oprávnený traktor predať a previesť vlastnícke právo podľa tejto zmluvy na 

kupujúceho, pričom vyhlasuje, že uzatvorením tejto zmluvy nedôjde k vzniku 

odporovateľného právneho úkonu, teda neexistuje veriteľ, ktorého by mohli 

uzatvorením tejto zmluvy ukrátiť; 

b) neexistujú žiadne zmluvy týkajúce sa traktora; 

c) traktor nie je zaťažený nájmom a nie je predmetom práva výpožičky ani iného 

užívacieho práva a nie je zaťažené ani predkupným právom, záložným právom, či 

vecným bremenom; 

d) ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nemá predávajúci vedomosť o sporoch o 

vlastníctvo k traktoru vedených pred súdom (rozhodcovským súdom) a ani iným 

orgánom a nemajú vedomosti o hrozbe takéhoto konania; 

e) neexistujú žiadne vady traktora okrem tých, na ktoré kupujúceho pred podpisom tejto 

zmluve upozornil a zároveň vyhlasuje, že traktor je spôsobilý na užívanie. 

 

VI. Povinnosti kupujúceho 

 

1. Zaplatiť za predmet kúpnej zmluvy cenu v zmysle bodu II. a prevziať dodaný predmet 

v zmysle bodu IV tejto zmluvy. 

2. Vykonať prepis vlastníctva predmetu kúpnej zmluvy na dopravnom inšpektoráte do 10 dní 

od podpisu zmluvy. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti 

o technickom stave predmetu kúpy. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že s technickým stavom predmetu kúpy sa oboznámil a súhlasí s ním. 

3. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží dva. 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

5. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov 

podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 



6. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike. 

 

 

V Jalakšovej, Bátovciach, dňa: 2. 5. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________              __________________________________ 

              predávajúci                                                                            kupujúci 

 


