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KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA 

uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka 

 
Predávajúci :  Obec Sokoľ  

Sídlo: Kostolianska 159/10, 044 31  

Štatutárny orgán: Ing. Ľuboš Šuca  

IČO: 00 324 752  

DIČ: 202 124 5039 

Bankové spojenie: Prima banka 

Číslo účtu: SK30 5600 0000 0004 9421 6003 

meno a priezvisko  štatutárneho orgánu:. Ing. Ľuboš Šuca 

      nar.:    18.4.1974 v Košiciach 

      č. občianskeho preukazu:  

      trvalé bydlisko: Pažitná 94/7, Sokoľ, Košice - okolie. 04431 

 

(v ďalšom predávajúci) 

 

 

Kupujúci :  Miloš Kováč 

Narodený:   

Bytom:  

Č.OP:   

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

 

(v ďalšom kupujúci) 

 

 

článok I 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je predaj a kúpa vozidla- traktora s čelným nakladačom:  

  

Továrenská značka:    Foton 

Typ:      TB/_/TB504C 

Rok výroby:               9/2017 

VIN:     FTTS4A34EGX001022 

Stav km na tachometri:   870 MTH. 

Číslo Osvedčenia o evidencií časť II PF 619854  

Evidenčné číslo vozidla:    KS 027 FF   

Príslušenstvo :  čelný nakladač STOLL, snehové reťaze 

 

článok II 

Kúpna cena 

 
Predávajúci a kupujúci sa pri predmete zmluvy dohodli na kúpnej cene: 14 640.-EUR (slovami 
štrnásťtisícšesťstoštyridsať  EUR) bez dopravy do sídla kupujúceho a ostatných nákladov s tým 
spojených. 

 

článok III 

Spôsob platenia kúpnej ceny 
 

1 Kúpna cena uvedená v čl.2 tejto zmluvy, bude vyplatená predávajúcemu do  5  dní od 
podpísania zmluvy na bankový účet podľa údajov v tejto zmluve. 

  
V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmet zmluvy podľa tohto článku III Zmluvy nebude 
Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 
Rovnako je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy ak predmet plnenia v čase prevzatia nebude 
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zodpovedať technickému stavu a parametrom v čase obhliadky uvedeného traktora. Odstúpením 
sa Zmluva ruší od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré 
si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného 
oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu resp. oznámenia Kupujúceho 
o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu.    

  
 

článok IV 
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo veci prejde z predávajúceho na kupujúceho: 
a) Po prepise predmetu zmluvy uvedenom v čl. 1 tejto zmluvy z predávajúceho na 
kupujúceho 
b) Po zaplatení dohodnutej ceny uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy 
 

Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci je povinný prepísať a odovzdať predmet zmluvy 
uvedený v čl. 1 najneskôr do 10 pracovných dní od dátumu pripísania kúpnej ceny na účet 
predávajúceho. Zároveň predávajúci svojím podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal 
splnomocnenie od kupujúceho na vykonanie prepisu na dopravnom inšpektoráte. 
 

článok V 
Stav predmetu zmluvy 

 
Predávajúci vyhlasuje že: 
1. oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetnej veci a nezatajil žiadne 

skutočnosti, prípadne závady, o ktorých vedel a mohli by viesť k znehodnoteniu 
predmetnej veci 

2.  predmetný traktor s čelným nakladačom:  
- bol používaný,  
- bol riadne udržiavaný,  
- v čase predaja nemá žiadne vady o ktorých by vedel a ktoré by ovplyvňovali prevádzku 

 
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom traktora s nakladačom riadne oboznámil jeho obhliadkou 
a skúšobnou jazdou. 

 
článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 
Táto Zmluva je vyhotovená v troch obsahovo zhodných rovnopisoch, jeden rovnopis pre 
kupujúceho a dve pre predávajúceho  
 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 
forme. 
 
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak 
súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako 
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.  

 

V  Sokoli  dňa  8.12.2020                                               V  Sokoli dňa 8.12.2020 

 

 

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

Predávajúci      Kupujúci 


