
Kúpna zmluva 
o prevode vlastníctva k hnuteľnej veci 

( podľa § 588 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb.) 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 

1. Predávajúci :  Mesto Sereď 

Sídlo :   Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 

IČO :   00306169 

Štatutárny orgán : Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď 

     ďalej len " predávajúci" 

2. Kupujúci:   ////////  

Trvale bytom v:  //////// 

Dátum narodenia:  ///////// 

Číslo OP :   //////////  

ďalej len "kupujúci" 

3. Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa ustanovení §588 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva).  

Čl. II 
Vymedzenie predmetu kúpy 

Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fábia 6Y , typ verzie 
SCAZQX01FM5, rok výroby 2004, VIN karosérie TMBPY16Y944078186, bielej farby, EČV GA-601CB, ktorého 
výlučným vlastníkom je predávajúci.  
 

Čl. III 
Predmet zmluvy  

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho previesť predmet kúpy vymedzený v článku II do výlučného 
vlastníctva kupujúceho a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za nadobudnutie predmetu kúpy do 
výlučného vlastníctva kúpnu cenu popísanú v článku IV riadne a včas a splnenie ďalších povinností dohodnutých  
v zmluve.    

Čl. IV 
Kúpna cena 

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že vzhľadom na stav predmetu kúpy ku dňu podpísania tejto zmluvy je nimi 
dohodnutá kúpna cena stanovená na sumu 650,00 Eur (šesťstopäťdesiat Eur).  

Čl. V 
Nadobudnutie vlastníctva a vyhlásenia zmluvných strán 

1. Na základe tejto zmluvy kupujúci kupuje od predávajúceho do svojho vlastníctva hnuteľnú vec uvedenú v 
čl. II tejto zmluvy za kúpnu cenu uvedenú v čl. IV tejto zmluvy. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu 
v plnom rozsahu pri podpise zmluvy.  

2. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúceho oboznámil so všetkými vadami, ktoré sú mu známe a nič nezamlčal.  

3. Kupujúci vyhlasuje a potvrdzuje, že ho predávajúci riadne oboznámil so stavom  predmetu kúpy a berie na 
vedomie, že vo vozidle je namontované zariadenie pre alternatívny pohon pre zmenu paliva – skvapalnený 
ropný plyn LPG typu Lovato LFA 35 (zapísané v osvedčení o evidencii), stav opotrebenia vozidla zodpovedá 
jeho veku, ako i spôsobu využívania a že na vozidle je poškodený lak karosérie, karoséria a deravá strecha, 
poškodený interiér vozidla (výduchy kúrenia, sedadlá), nefunkčné ovládače kúrenia, poškodené 
svetlomety a spínač svetlometov, opotrebované brzdy, predný stabilizátor, poškodené manžety na 
prednej náprave, uloženia oboch náprav, opotrebovaná spojka a letné pneumatiky a že súčasťou 
predmetu kúpy je sada (4ks) použitých plechových diskov s opotrebovanými zimnými pneumatikami.  



4. Kupujúci berie na vedomie povinnosť na vlastné náklady odstrániť reflexné označenie príslušnosti 
k mestskej polícii a zaväzuje sa nepoužívať vozidlo v cestnej premávke do doby odstránenia reflexného 
označenia príslušnosti. 

5. Kupujúci potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy prevzal od kupujúceho predmet kúpy. Prevzatím 
motorového vozidla kupujúci nadobudol k nemu vlastnícke právo. Dňom prevzatia predmetu kúpy 
zároveň prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu 
kúpy. Prevzatím predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho povinnosť zabezpečiť v zákonnej lehote 
prepis vozidla a uhradiť zákonné zmluvné poistenie, nesplnenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho má 
za následok jeho zodpovednosť za všetky škody spôsobené predávajúcemu v súvislosti s nesplnením 
predmetnej povinnosti.  

Čl. VI 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

 

Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma stranami a zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu              
a účinnosť nadobúda zmluva dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Sereď, ktorým 
je internetová stránka mesta Sereď.  

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov  platných v Slovenskej republike. 

3. Táto zmluva sa môže meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 
stranami. 

4. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo ich časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto 
neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy 
(alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe 
zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby 
bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením. Do toho času platí príslušná 
úprava podľa slovenského právneho poriadku. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že svoje zmluvné prejavy urobili na 
základe ich pravej vôle, slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a bez omylu. Zmluva nebola uzatvorená 
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

6. Zmluvné strany potvrdzujú, že sa pred podpisom zmluvy podrobne oboznámili s celým jej obsahom, 
rozumejú jej a nemajú k nej žiadne výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu ju 
podpisujú. 

 

 
V Seredi  dňa 22.12.2011 
 
                     Podpísané                                                                                                            Podpísané 
..........................................................                                                                 .......................................................... 
          (podpis predávajúceho)                                                                                         ( podpis kupujúceho) 
          


