
 
Kúpna zmluva 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi zmluvnými  stranami: 

 
 
Predávajúci:  

obchodné meno:                    Obec Brestovec 
sídlo:                                      946 17 Brestovec 86  
IČO:                                        00306380 
Bankové spojenie:                  
Číslo účtu:               
IBAN:                                      
zastúpená Peter Tóth, starostom Obce Brestovec  
 
a    
 
Kupujúci: 
obchodné meno:   Obec Kameničná 
sídlo:                                     Mierová 790, 946 01 Kameničná 
IČO:                                      00306495 
Bankové spojenie:                 
Číslo účtu:                             
IBAN:                                     
zastúpená, Ing. Milan Lehocký, starostom Obce Kameničná 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec, podľa odseku 2 
tohto článku a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu, 
a to všetko za nasledovne dohodnutých podmienok. 
2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje hnuteľnosť – traktor kolesový poľnohospodársky, zn. Zetor 
Proxima 85 s EČ: KN699AH, rok výroby: 2010, farba: červená,  VIN: 000P3F4J46LT03548, spolu s 
výbavou: drvič na biomasu Gandini Biomatich 81TPS, čelný nakladač Trac-Lift 220 SL. (ďalej len 
„predmet kúpy“).  
 

Článok II. 
Kúpna cena 

1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 9a zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Brestovec č. 
115 zo dňa 15.12.2017 vyhlásilo Obec Brestovec zámer na priamy predaj hnuteľného majetku Obce 
uvedeného v článku I. v bode 2. tejto zmluvy. Zo zápisnice z výberovej komisie z otvárania obálok a 
vyhodnotenie predložených ponúk zo dňa 26.02.2018 vyplýva, že jediným predkladateľom ponuky a 
zároveň i výhercom ponukového konania je kupujúci. Jediným kritériom hodnotenia ponúk bola pritom 
výška kúpnej ceny, ktorá nesmela byť nižšia ako 24.541,- EUR.  
2. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že predaj nehnuteľnosti uvedenej v článku I. v bode 2. tejto zmluvy a ich 
kúpna cena bola určená na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Brestovec konaného dňa 
15.12.2017 č. uznesenia 115.  V zmysle znaleckého posudku č. 115/2017 zo dňa 19.05.2017 bola cena 
motorového vozidla, tvoriac predmet tejto zmluvy stanovená vo výške 24.541,- EUR. Cena motorového 
vozidla, tvoriac predmet tejto zmluvy bola v zmysle ponuky kupujúceho stanovená vo výške 24.541,- 
EUR. 
3. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 24.541,-EUR (slovom: dvadsaťštyritisíc 
päťstoštyridsaťjeden eur). Kúpna cena predmetnej nehnuteľnosti k vlastníkovi nehnuteľnosti, Obce 
Brestovec, bola stanovená Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Brestovec č. 120, písm. c). zo 
dňa 21.03.2018 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že kúpna cena bude zaplatená bankovým prevodom 
na účet predávajúceho, pričom platba bude vykonaná najneskôr do 06.04.2018 Predávajúci potvrdí 
prevzatie kúpnej ceny svojim podpisom na tejto zmluve. 
4. V prípade, že Kupujúci neuhradí kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v bode 3 Predávajúci má právo 
odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenie prejavu o odstúpení kupujúcemu.  
 



Článok III. 
Vyhlásenia zmluvných strán 

1. Predávajúci vyhlasuje, že poskytol kupujúcemu všetky podstatné údaje o predmete kúpy a odovzdal 
kupujúcemu všetky doklady s ním súvisiace. Taktiež vyhlasuje, že predaj motorového vozidla je v súlade 
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
2. Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy a jeho skutkový a právny stav je mu známy, pričom ho kupuje 
v stave, v akom sa ku dňu podpísania tejto zmluvy nachádza. 
3. Nebezpečenstvo škody na motorovom vozidle prechádza na kupujúceho dňom nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 
 

Článok IV. 
Výhrada vlastníckeho práva 

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až 
zaplatením celej kúpnej ceny podľa čl. II. ods. 3 tejto zmluvy.   
 

Článok V. 
Osobitné ustanovenia 

1. Akékoľvek spory, rozpory alebo nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace budú 
zmluvné strany riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou účastníkov zmluvy v dobrej viere a s dobrým 
úmyslom.  
2. V prípade, že nedôjde k dohode podľa bodu.1 tohto článku zmluvy, je každá zo zmluvných strán 
oprávnená obrátiť sa na miestne a vecne príslušný súd. 
3. Zmluvné strany sú si vedomé, že od tejto zmluvy môže odstúpiť len tá zmluvná strana, ktorej to 
umožňuje zákon alebo táto zmluva a výlučne z dôvodov, ktoré stanovuje zákon alebo táto zmluva. 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej povinného zverejnenia. 
2. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to výlučne formou písomných 
dodatkov. 
3. Zmluva je vyhotovená vo štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dvoch 
vyhotoveniach. 
4. Táto zmluva slúži zároveň ako podklad na vykonanie preregistrácie motorového vozidla na 
príslušnom policajnom orgáne.  
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, sú oprávnení s predmetom zmluvy 
nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, čoho dôkazom je ich vlastnoručný podpis. 
 
 
 
 
V Brestovci, dňa 3. apríla 2018 
 
 
 
 
 
 
 
      ____________________________                           ____________________________ 
         Obec Brestovec, zastúpená                                    Obec Kameničná, zastúpená 
          Peter Tóth, starosta obce                                    Ing. Milan Lehocký, starosta obce 
           
 
 


