KÚPNA

ZMLUVA

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
Číslo zmluvy: 02/02/2017
Predávajúci:
Kupujúci:
Obec Stebník
Obec Smilno
Stebník 11
Smilno 194
086 33
086 33
IČO: 00 322 601
IČO: 00 322 571
DIČ: 20 20 624 694
DIČ:2020 624661
Bankové spojenie: Príma banka p. Bardejov
Bankové spojenie:
IBAN: SK16 5600 0000 0036 1290 7002
IBAN:IBAN: SK68 5600 0000 003613946003
BIC kód banky: KOMASK2X
BIC kód banky:5600
V zastúpení Štefan Kučečka
V zastúpení: Bc. Vladimír Baran
(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej len „kupujúci“)

Predmet kúpy a typ

Špeciálne vozidlo – N2 Hasičská technika ( AVIA 31K/5/ )
VIN: F003131, Ident. Číslo motora: 712.18.0
Dodacie podmienky:
- Kupujúci na svoje náklady prevezme predmet kúpy pri podpise
tejto zmluvy v sídle predávajúceho. Kupujúci svojim podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy.
- Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na
kupujúceho momentom jeho prevzatia od predávajúceho.
- Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom
úhrady dohodnutej ceny vozidla podpisom tejto zmluvy.

Mn.

Mj.

1

ks

Jedn.cena v EUR
s DPH

2 150,00

Kúpna cena v EUR
s DPH

2 150,00

Platobné podmienky:
- Mena: EUR
- Splatnosť: 7 dní
- Spôsob: bankovým prevodom na účet
predávajúceho na základe vystavenej faktúry
predávajúcim.
St. tachografu :

1.Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho predať kupujúcemu predmet kúpy a záväzok kupujúceho
prevziať predmet kúpy od predávajúceho a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a previesť na kupujúceho vlastnícke
právo k predmetu kúpy.
2.Kupujúci svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že si predmet kúpy, prehliadol a že sa zoznámil s jeho
stavom a kupuje ho v takom stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. Predávajúci prehlasuje, že na
predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy, vecné bremena, záložné pravá a ani iné právne povinnosti.
3.V mene predávajúceho vo veciach tejto zmluvy je oprávnený konať: p. Štefan Kučečka
4.Túto zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej písomnej dohody medzi zmluvnými stranami.
5.Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dve kupujúcemu a dve predávajúcemu.
6.Záväzkové vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluva
nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Dňom uzavretia tejto zmluvy sú zmluvné strany
svojimi prejavmi vôle viazané. Zmluvné strany vyhlasujú, že tuto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná
voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany nehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpisujú.
7. Súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1
V Stebníku, Dňa:

Štefan KučečkaBc. Vladimír Baran
starosta obce

starosta obce

