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KÚPNA ZMLUVA  
 

uzavretá dňa 19.11.2020 (slovom:  devätnásteho novembra dvetisícdvadsať) v Šarišských 

Michaľanoch  

 

v súlade s § 9a  ods. 8 písm. d) 3 zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

podľa §  17  ods. e)   Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarišské Michaľany,  § 281  

a nasledujúcich Obchodného zákonníka a § 588 a nasledujúcimi Občianskeho zákonníka uzatvárajú 

kúpnu zmluvu takto:  

 

I.  

Zmluvné strany 
 
Predávajúci :  

 

Obec:   Šarišské Michaľany  

Sídlo:   Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany  

IČO:   00 327 808  

Bankové spojenie: SK76 0200 0000 0000 0222 6572 BIC-SWIFT: SUBASKBX  

Zastúpená:  Mgr. Jozefom Mačom, starostom obce  

 

(ďalej len „ predávajúci „ )  

 

  
Kupujúci  :  

 

Meno a priezvisko:   Patrik Straka 

Dátum narodenia:   

Bydlisko:   Široké 630, 082 37 Široké 

 

 (ďalej len „kupujúci„)    

 

vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony a uzatvárajú túto kúpnu zmluvu : 

 

 

 

II.  

Predmet kúpy  
 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci – dopravného prostriedku : 

traktor zn. Zetor Z 12111, EČ: SB-559 AA, výrobné číslo vozidla: 100332 s čelným 

nakladačom. 

 

Predmetom predaja a kúpy je traktor zn. Zetor Z 12111, EČ: SB-559 AA, výrobné 

číslo vozidla: 100332 s čelným nakladačom. 
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2. Na základe rozhodnutia starostu obce podľa § 17 ods. e) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Šarišské Michaľany o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti 

dopravného prostriedku traktor zn. Zetor Z 12111, EČ: SB-559 AA s čelným 

nakladačom a prejaveného záujmu o odkúpenie predmetného dopravného prostriedku 

boli vyzvaní záujemcovia na predloženie ponúkanej ceny na odkúpenie traktora. 

 

3. Na základe vyhodnotenie ponúk predložených do obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli 

vyhodnotené dňa 18.11.2020 bola ponuka kupujúceho vyhodnotená ako 

najvýhodnejšia. 

 

4. Predávajúci odpredáva a kupujúci kupuje predmet kúpy do svojho výlučného 

vlastníctva.  
 

III.  

Kúpna cena a splatnosť 

 
1. Všeobecná hodnota vozidla traktor zn. Zetor Z 12111, EČ: SB-559 AA, výrobné 

číslo vozidla: 100332 podľa znaleckého posudku č.34/2020 zo dňa 29.10.2020  znalca: 

Ing. Stanislav Ondirko, znalec v obore doprava cestná, evidenčné číslo znalca: 912571 

predstavuje čiastku: 2 742,00 €.  

 

2. Kupujúci ponúkol kúpnu cenu 4 000,- € a takto ponúknutá kúpna cena bola 

vyhodnotená ako najvýhodnejšia ponúknutá cena.  

 

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy : 4 000,- € 

(slovom: štyritisíc eur).  

 

4. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na účet predávajúceho uvedený v záhlaví zmluvy  

najneskôr do troch dní odo dňa platnosti tejto zmluvy.   
 

 

IV.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Predávajúci vyhlasuje, že na predmet kúpy netrpí takými vadami na ktoré by bol 

povinný kupujúceho upozorniť. Kupujúci sa s technickým stavom predmetu kúpy 

oboznámil a prehlasuje, že predmet kúpy v takomto stave kupuje.  

 

2. Kupujúci prevezme predmet kúpy do svojho vlastníctva v mieste sídla predávajúceho  

najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny .  

 

3. Predávajúci sa zaväzuje vyzvať kupujúceho na prevzatie predmetu kúpy bezodkladne 

po úhrade kúpnej ceny SMS správou na telefón č.0917 143 858. 

 

4. Predávajúci odovzdá spolu s predmetom kúpy kupujúcemu aj príslušnú dokumentáciu 

súvisiacu s prevodom vlastníckeho práva k danej hnuteľnej veci.  

 

5. Náklady spojené s prevzatím predmetu kúpy idú na ťarchu kupujúceho.  
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6. Táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných 

podmienok.  

 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania . Predpokladom nadobudnutia 

účinnosti je jej zverejnenie na webovom sídle predávajúceho  v súlade s § 47a 

Občianskeho zákonníka a povolenie vkladu do katastra nehnuteľností.  

 

8. Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch po 2 vyhotoveniach  pre každého z účastníkov 

zmluvného vzťahu  

 

 

 

 

 

Predávajúci :                                                                  Kupujúci:  
 

Obec Šarišské Michaľany      Patrik Straka ................................... 

zastúpená                
                                                                                                          

Mgr. Jozefom Mačom – starostom obce 

 

 ............................................. 

           

                 

                 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


