KÚ PNA ZMLUVA
uzatvorená podľa ~ 588 Občianskeho zákonní/az medzi

OBEC LOZORNO
Obecný úrad Lozorno, 90055 Lozorno, Hlavná 1
IČO : 00304905
DIČ: 2020643669
Zastúpená: Mgr. Lubošom Tvrdoňom

—

starostom obce

ako predávajúcim na stranejedr‘ej

a
MILOŠ BLAHO
Trvale bytom: 90027 Bernolákovo, Lipová 93
Dátum narodenia:

Č. OP:

ako kupujúcim na strane druhej

takto :

článok 1.
1.

Predávajúcije majiteľom osobného vozidla typu ŠKODA FÁBIA 6V, EČ MA-324BM, číslo VIN
TM8PY16V474092100, rok výroby 2006.

2.

Dňa 30.01.2019 schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č.3/2019 v súlade so zákonom
SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia

a nakladania s majetkom obce Lozorno predaj motorového vozidla v zmysle odseku 1. a to
priamo vybranému záujemcovi vybranému na základe inzercie.
3. Obec Lozorno získala na základe inzercie v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
ponuky záujemcov, z ktorých vybrala ponuku kupujúceho s najvyššou ponúkanou cenou a na
základe týchto skutočností pristupuje k uzatvoreniu tejto zmluvy.
4.

Kupujúci predložil ponuku, v ktorej sa za predmet kúpy podľa tejto zmluvy zaviazal zaplatiť
cenu 750 EUR.

Článok 2.
1.

Predmetom tejto zmluvy je dohoda predávajúceho a kupujúceho o prevode vlastníckeho
práva k predmetu kúpy— motorovému vozidlu špecifikovanému v čI. 1. ods. 1. tejto zmluvy za
dohodnutú kúpnu cenu v stave ako toto stojí a leží.

2.

Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo
k predmetu kúpy
motorovému vozidlu a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu.
—

Článok 3.

1. Strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške 750 EUR (slovom
sedemstopäťdesiat EUR).
2.

Okrem dohodnutej kúpnej ceny zaplatĺ kupujúci spolu s ňou tiež náhradu nákladov na
spracovanie tejto zmluvy, na spracovanie plnej moci na vykonanie registračných úkonov
a náklady osvedčovania podpisov v paušálnej výške 50 EUR (slovom päťdesiat EUR).

3.

Kúpna cena spolu s náhradami v zmysle ods. 2. bude kupujúcim zaplatená na účet
predávajúceho v lehote doS dní odo dňa podpisu tejto zmluvy a to prevodom na účet vedený
v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu SK34 5600 0000 0032 0374 7001. V prípade, ak v tejto
lehote kúpna cena a dohodnuté náhrady nákladov zaplatené nebudú, táto zmluva zaniká od
počiatku (rozväzovacia podmienka). V takomto prípade vznikne kupujúcemu povinnosť
zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR.

Článok 4.

1.

Predmet kúpy predávajúci predáva a kupujúci kupuje v stave tak ako stojí a leží. Predávajúci
vzhľadom na vek a použitie predmetu kúpy nenesie žiadnu zodpovednost za technický stav
predmetu kúpy, jeho funkčnosť, obmedzenia v jeho budúcom používaní a využiteľnosť.

2. Záruka na predmet kúpy alebo akúkoYvek jeho čdsť
neposkytujú.

3.
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Kupujúci vyhlasuje, že stav predmetu kúpy ako aj jeho vlastnosti sú mu známe a že mu bola
umožnené jeho ohliadka. Kupujúci výslovne podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že predmet
kúpy kupuje v stave v ako sa nachádza a že tieto skutočnosti a výhrady sú riadne zohľadnené
v dohodnutej kúpnej cene.

Článok 5.

1.

Predávajúci odovzdá predmet kúpy v mieste sídla Obecného úradu Lozorno spolu s dvoma
sadami kľúčov a osvedčením o evidencii I. a II. predávajúcemu Po riadnom zaplatení kúpnej
ceny a náhrady nákladov tak ako je dohodnuté v tejto zmluve a to do 3 pracovných dní.
Odovzdanie a prevzatia potvrdia zmluvné strany osobitným zápisom.

2. Spolu s predmetom kúpy odovzdá predávajúci kupujúcemu tiež plnomocenstvo pre vykonanie
príslušných registračných úkonov, pričom sa kupujúci zav~zuje tieto vykonaf v lehote do 5 dní
odo dňa prevzatia predmetu kúpy. Splnenie tejto povinnosti potvrdí kupujúci predávajúcemu
osobitným oznámením a doručením kópie nového osvedčenia s vyznačenou zmenou.
V prípade ak kupujúci túto povinnosť nesplní zaplatí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
250 EURO.
3.

Náklady zmeny registrácie znáša kupujúci v plnom rozsahu.

4.

Nebezpečenstvo škody alebo zničenia prechádza na kupujúceho momentom odovzdania.
Pokiaľk odovzdaniu nedójde z dóvodov na strane kupujúceho prechádza toto nebezpečenstvo
3. pracovným dňom Po zaplatení.

Článok 6.

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia v súlade s platnými predpismi. Predávajúci je povinný zmluvu zverejniť do 3
pracovných dní odo dňa jej podpisu.
2.

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy budú platné len ak budú vyhotovené vo forme
písomnej dohody.

3.

Pokiaľ táto zmluva nestanoví inak vzťahujú sa na ňu, na práva a povinnosti strán ako aj na
otázky jej platnosti ustanovenia Občianskeho zákonníka a platných právnych predpisov.

4. Táto dohoda sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zo strán obdrží 2 paré.

Strany vyhíasujú, že si text tejto zmiuvy riadne prečítali, jeho obsahu pine porozumeli a že tento je
úplným a neskresieným preja Vom ich siobodne] a vážnej vále prostej akýchkorvek omyiov, čo
potvrdzujú podpismi, ktoré nasiedujú:
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