
 

Kúpno-predajná zmluva 
 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka  

medzi zmluvnými stranami: 

  

Predávajúci:   

Obec Tekovské Nemce 

Tekovská 405/4, 966 54 Tekovské Nemce 

IČO: 00321044 

DIČ: 2021111488 

č. účtu:SK08 0200 0000 0000 0252 4422 

zastúpená starostkou: Ing. Erikou Valkovičovou   

(ďalej len „Predávajúci“) 

    

a 

 

Kupujúci:   
Mgr. Peter Volentier 

štátna príslušnosť: SR 

č. účtu:  

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného prebytočného hmotného majetku:  

- elektrický lis na ovocie s príslušenstvom 

- elektrický mlynček na ovocie  

( ďalej len „Predmet zmluvy“ ) 

Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmet zmluvy za vzájomne dohodnutú kúpnu 

cenu a Kupujúci tento majetok za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného 

vlastníctva.  

 

Článok II. 

Kúpna cena 

 

1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmet zmluvy vzájomne dohodnutú kúpnu 

cenu vo výške 751,-  Eur (slovom sedemstopäeťdesiatjeden Eur).   

 

2) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 

uvedenej v bode 1) tohto článku Zmluvy: 

- bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, 

a to v deň podpisu tejto Zmluvy. 

 

3) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmet zmluvy podľa tohto článku Zmluvy nebude 

Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

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.   

 

 

 

 



 

Článok III. 

Stav Predmetu zmluvy 

 

1) Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy : 

  

- boli používané,  

- boli riadne udržiavané,  

- má nasledovné vady: chýbajúce sieťky na ovocie , únik oleja pri pieste, po demolácii bude 

potrebné dotiahnuť jednotlivé časti strojov  

 

2) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetu zmluvy sa riadne oboznámil jeho obhliadkou a  

kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

 

Článok IV. 

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 

1) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmet zmluvy odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň 

podpisu tejto Zmluvy.  

 

2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetu zmluvy prechádza z 

Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku II. tejto 

Zmluvy.  

 

          Článok V. 

           Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre 

každú zo zmluvných strán.  

 

2) Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

 

3) 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 Tekovských Nemciach , dňa   .....................2022 

 

 

 

 

 

 

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

  Ing. Erika Valkovičová                                   Mgr. Peter Volentier 

            Predávajúci                            Kupujúci 

 

 


