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KÚPNA ZMLUVA 
(§ 588 a nasl. OZ) 

 
 
Predávajúci : Vladislav Bachorík 
 nar. xxxxxxx 
 bytom Červeňanského 658/41 
 014 01 Bytča 
                      (ďalej len „Predávajúci“) 

a 
 
Kupujúci : Mesto Bytča 
 Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 
 IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 
 bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Bytča 
 číslo účtu : SK12 0200 0000 0000 2352 5432 
 štatutárny orgán : Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta 
 (ďalej len „Kupujúci“) 
 
   
  sa dohodli v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka na 
uzatvorení tejto kúpnej zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“) : 
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
  Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci – skúšačka elektrických 
predmetov typ ZO 1, výrobca Metra Blansko, rok výroby 1969, výr. č. 7565057 (ďalej 
len „Predmet zmluvy“). 
 
 

II. 
Prevod vlastníckeho práva 

 
1. Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu hnuteľnú vec popísanú v čl. I. tejto 

zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu Kupujúcemu.  
 
2. Kupujúci hnuteľnú vec uvedenú v čl. I. tejto zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu 

kupuje do svojho výlučného vlastníctva.  
 
3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetu zmluvy 

prechádza na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku 
III. tejto Zmluvy. Uvedeným okamihom prechádza na Kupujúceho tiež 
nebezpečenstvo škody na Predmete zmluvy alebo jeho súčasti (§ 590 OZ).  
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III. 

Kúpna cena 
 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmet zmluvy - hnuteľnú vec 
uvedenú  v čl. I. tejto zmluvy dohodnutú kúpnu cenu vo výške 60,00 Eur, slovom 
šesťdesiat Eur. 

 
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu na účet Predávajúceho IBAN 

SK88 0900 0000 0050 4883 2802, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., Bratislava do 
piatich dní odo dňa prevzatia Predmetu Zmluvy. 
 
 

IV. 
Stav Predmetu zmluvy 

 
1. Predávajúci oboznámil Kupujúceho so stavom Predmetu zmluvy. Predávajúci 

vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne vady Predmetu zmluvy, na ktoré by mal 
Kupujúceho upozorniť. Predmet zmluvy je používaná hnuteľná vec.  

 
2. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetu zmluvy oboznámil                                

obhliadkou, tento mu je známy a kupuje a preberá Predmet zmluvy bez výhrad v 
stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

 
3. Predávajúci vyhlasuje, že na Predmete zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva, 

iné právne povinnosti a nemá ani žiadne právne vady, ktoré by Kupujúceho 
obmedzovali v disponovaní s Predmetom zmluvy alebo v jeho užívaní. 

 
 

V. 
Odovzdanie Predmetu zmluvy 

 
 Predávajúci odovzdáva Kupujúcemu Predmet zmluvy najneskôr do piatich dní odo 
dňa podpisu tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí Predmetu zmluvy bude spísaný 
odovzdávací protokol. 

 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.   

 
2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť dohodnuté písomne a 

schválené oboma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú integrálnou súčasťou 
tejto zmluvy. 
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3. Obe zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že 

zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných a obsahovo zhodných 
vyhotoveniach, po jednom pre každú zo zmluvných strán. 

 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho. 
 
V Bytči dňa  
 
 
 
 
       .......................................................                  ..........................................................    
                Bc. Miroslav Minárčik                                          Vladislav Bachorík       
                      primátor mesta 
 
 
 


