KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, z. č. 513/1991 Zb.
medzi:
Predávajúcim:

Obec Hankovce
Hankovce č. 1
086 46 Hankovce
zastúpený:
starostom obce Jánom Grega-Jakubom
IČO:
00321991
peňažný ústav:
Prima banka Slovensko
číslo účtu-IBAN: SK31 5600 0000 0036 1709 8005
a
Kupujúcim:

Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o.,
Šarišské Čierne 81
086 37 Šarišské Čierne
zastúpený:
JUDr. Štefan Sopko – konateľ
IČO:
50175556
DIČ:
SK2120200170
peňažný ústav:
UniCredit Bank
číslo účtu-IBAN: SK02 1111 0000 0010 8509 6009

čl. 1 Predmet kúpy
1. Predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je traktorbager BIELORUS.
2. Predávajúci prehlasuje, že je nepochybným vlastníkom predmetu kúpy podľa bodu 1 a je s
ním oprávnený nakladať za účelom predaja.
3. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy špecifikovaný v bode 1 pri podpise tejto
zmluvy kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
čl. 2 Kúpna cena
1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa čl. 1 bodu 1 tejto zmluvy je 2 000,00€. Kúpna cena
bude uhradená prevodným príkazom z uvedeného účtu kupujúceho na účet predávajúceho na
nasledujúci pracovný deň po podpise zmluvy.
čl. 3 Všeobecné podmienky
1. Predávajúci prehlasuje, že technický stav predmetu kúpy podľa čl 1, ods. 1 odpovedá
primeranému opotrebeniu vzhľadom k jeho veku.
2. Kupujúci prehlasuje, že bol riadne oboznámený s aktuálnym technickým stavom predmetu
kúpy podľa čl. 1 ods.1 tejto zmluvy.

čl. 4 Ostatné dojednania
1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 obchodného zákonníka dohodli, že ich vzájomný
záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si pred podpisom riadne prečítali, uzatvárajú ju
vážne, slobodne, určito, zrozumiteľne a súhlasia s jej obsahom, na dôkaz čoho zmluvu
vlastnoručne podpisujú.
3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár obdŕži kupujúci
a jeden predávajúci.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Hankovciach, dňa 09. 08. 2019

…………………………………
podpis predávajúceho

………………………………….
podpis kupujúceho

