
 

 

KÚPNA ZMLUVA 
 

uzatvorená v súlade s § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov  a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šarišské 

Michaľany zo dňa 30.11.2011, medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

Predávajúci:  Peter Dugas 

Nar.:   25.06.1969 

Bytom:  Pod lesíkom 9, 082 22 Šarišské Michaľany 

IBAN:   SK 41 0900 0000 0000 9611 7050 

 

 

Kupujúci:  Obec Šarišské Michaľany 

Adresa:  Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany 

Zastúpená:   Mgr. Jozefom Mačom, starostom obce  

IČO:   00327808 

DIČ:   2020732252 

IBAN: 

(spolu ako „ zmluvné strany“)  

 

ČL. I Predmet kúpy 

1. Predávajúci je vlastníkom: 11 ks červených sedačiek na pozinkovanej konštrukcii 2 ks, latex 

vozík na značenie čiar ihriska (lajnovačka) 1 ks, tunelová sieť na bránu 2 ks, rozmetací vozík 

na hnojivo/osivo 1ks.  

2. Predmetom tejto Zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na 

kupujúceho za podmienok stanovených touto Zmluvou. 

3. Touto Zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva a zaväzuje sa 

mu ho odovzdať ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

4. Touto Zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do svojho vlastníctva, 

zaväzuje sa ho prevziať ku dňu podpisu tejto Zmluvy a zaplatiť za neho kúpnu cenu za 

podmienok stanovených touto Zmluvou. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že nadobudnutie predmetu kúpy do vlastníctva kupujúceho 

nepodlieha schváleniu zastupiteľstvom (§ 16 písm. g) Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Šarišské Michaľany).  

 

Čl. II Kúpna cena 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu, ktorá bola 

stanovená dohodou zmluvných strán, v celkovej výške 800 Eur (slovom: osemsto eur), a to 

konkrétne: 

11 ks červených sedačiek na pozinkovanej konštrukcii  2 ks  (150/ks) 300 eur 



 
 

latex vozík na značenie čiar ihriska (lajnovačka) 1 ks     100 eur 

tunelová sieť na bránu 2 ks      (100/ks) 200 eur 

rozmetací vozík na hnojivo/osivo 1ks      200 eur 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu v deň podpisu tejto zmluvy, nie 

však skôr ako po odovzdaní predmetu kúpy,  a to prevodom na účet predávajúceho. 

3. O odovzdaní predmetu kúpy podpíšu predávajúci a kupujúci   protokol o odovzdaní a prevzatí 

predmetu kúpy.   

 

Čl. III  Technický stav predmetu kúpy 

1. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy a že 

žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.  

2. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že miera 

opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a dohodnutej cene.  

3. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím 

predmetu kúpy. Dňom prevzatia predmetu kúpy prechádzajú na kupujúceho všetky práva 

a povinnosti, ako aj nebezpečenstvo náhodnej škody a náhodného zhoršenia predmetu kúpy.  

 

Čl. IV Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú 

stranu.  

2. Zmluvné strany môžu vykonať zmeny tejto zmluvy po dohode iba písomným dodatkom.  

3. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia slovenským právnym poriadkom, špeciálne, 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné prejavy sú dostatočne 

zrozumiteľné, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali.  

5. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania predávajúcim a kupujúcim a nadobúda účinnosť 

prvým dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

 

 

V Šarišských Michaľanoch, dňa 15.03.2021                

 

 

 

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

                         predávajúci                                                                        kupujúci 



 

 

P R O T O K O L  

O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ PREDMETU KÚPY 

Odovzdávajúci - predávajúci:  

Predávajúci:  Peter Dugas 

Nar.:   25.06.1969 

Bytom:  Pod lesíkom 9, 082 22 Šarišské Michaľany 

 

Preberajúci - kupujúci:   

Názov:   Obec Šarišské Michaľany 

Zastúpená:  Starostom obce Mgr. Jozefom Mačom 

Sídlo:   kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany 

IČO:   00 327 808 

 

 Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v Šarišských Michaľanoch dňa 15.03.2021 

preberajúci – kupujúci preberá od odovzdávajúceho – predávajúceho: 

o 11 ks červených sedačiek na pozinkovanej konštrukcii     2 ks   

o latex vozík na značenie čiar ihriska (lajnovačka)    1 ks   

o tunelová sieť na bránu        2 ks    

o rozmetací vozík na hnojivo/osivo      1ks   

    

 

V Šarišských Michaľanoch dňa 15.03.2021 

 

Odovzdávajúci: 

 

Preberajúci: 

  

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

Peter Dugas          Mgr. Jozef Mačo 

  

 

 


