Kúpno-predajná zmluva
uzatvorená v zmysle §588 Občianskeho zákonníka

Predávajúci:
Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len predávajúci)

Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď
Podhoroď
Juraj Koban, predseda
Všeobecná úverová banka, a.s.
21334552/0200
SK6802000000000021334552
31969526
2020953880

Kupujúci:
Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len kupujúci)

Obec Podhoroď
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
Anton Hricko – starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
4209490002/5600
SK5856000000004209490002
00325635
2020752294
uzatvárajú túto zmluvu

Čl. 1
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je predaj univerzálneho kolesového traktora (ďalej len UKT) s dvojkolesovou
vlečkou s nasledovnými údajmi:
TYP: Zetor 7245
ŠPZ: SO 107 AA
Rok výroby: 1987
Číslo motora: 018889
Čl. 2
Dohodnutá cena
Cena UKT s príslušenstvom (dvojkolesová vlečka) je: 5000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur)
Čl. 3
Dodacia lehota
Dodacia lehota predmetu kúpy je ihneď po podpísaní kúpno-predajnej zmluvy a zaplatení dohodnutej
ceny na účet predávajúceho.
Čl. 4
Dodacie podmienky
1. Predmetom kúpno-predajnej zmluvy je vozidlo UKT uvedené v článku 1 tejto zmluvy.
2. Odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná po úhrade dohodnutej ceny na účet predávajúceho.

Čl. 5
Povinnosti predávajúceho
1. Odovzdať predmet kúpno-predajnej zmluvy v čase a mieste určenom v tejto zmluve.
2. Odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie.
Čl. 6
Povinnosti kupujúceho
1. Zaplatiť za predmet kúpy cenu v zmysle bodu článku 2 a prevziať dohodnutý prostriedok v zmysle
článku 4.
2. Vykonať prepis vlastníctva predmetu kúpno-predajnej zmluvy na dopravnom inšpektoráte do 30
dní od podpisu zmluvy.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúceho oboznámil o skutočnostiach technického stavu predmetu
kúpy.
2. Kupujúci vyhlasuje, že s technickým stavom predmetu kúpy sa oboznámil a súhlasí s ním.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán, účinnosť deň po zverejnení na web sídle
obce. Má dve strany a je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá zo
strán obdrží po jednom z nich. Zmeny a doplnky v tejto zmluve sa môžu urobiť len po súhlase
oboch zmluvných strán a jedine písomnou formou.

V Podhorodi dňa: .....................

V Podhorodi dňa: .....................

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

......................................
Juraj Koban
predseda Pozemkového spoločenstva
urbariátu a pasienkov Podhoroď

......................................
Anton Hricko
starosta obce Podhoroď

