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Kúpno-predajná zmluva 
 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka  
medzi zmluvnými stranami: 

 
  
Predávajúci:   
Peter Žec 
nar.  
r.č.  
bytom Štúrova 12/3, 053 04 Spišské Podhradie 
štátna príslušnosť: SR 
č. OP: EA 908021 
č. účtu: 0522452223/0900 
IBAN: SK25 0900 0000 0005 2245 2223 
    
(ďalej len „Predávajúci“) 
    
a 
 
Kupujúci:    
OBEC RAŽŇANY 
Radovan Rokošný – starosta obce 
IČO: 00327 689 
DIČ: 2020711693 
Sídlo: 082 61 Ražňany 235 
č. účtu: 3542669001/5600 
IBAN: SK 92 5600 0000 0035 4266 9001 
 
(ďalej len „Kupujúci“) 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy:  
 
Druh vozidla:   jednonápravový traktorový náves 
Rok výroby:   2015 
Vonkajšie rozmery:               dĺžka – 3000 mm  
                                               šírka –  2000 mm 
Nosnosť:                                4000 kg 
Pohotovostná hmotnosť:        800 kg 
Ložná plocha:                         6 m² 
Ložný objem:                         3 m³ 
Max. rýchlosť:                       25 km/ h 
Rozmer pneumatík:               11,0/75-15 
  
 
(ďalej len ako „jednonápravový traktorový náves“). 
 



2 
 

Článok II. 
Predmet Zmluvy 

 
    Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu jednonápravový traktorový náves za vzájomne 
dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci kupuje jednonápravový traktorový náves za vzájomne dohodnutú 
kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.  
 

 
 

Článok III. 
Kúpna cena 

 
1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za jednonápravový traktorový náves vzájomne 
dohodnutú kúpnu cenu vo výške 2 430,-  € (slovom dvetisícštyristotridsať Eur).   
 
2) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 
uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy: 
 
- bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, 
a to do 15 dní od podpisu tejto Zmluvy. 
 
 
 

Článok IV. 
Stav jednonápravového traktorového návesu 

 
1) Predávajúci vyhlasuje, že jednonápravový traktorový náves je nový, nepoužívaný. 
 
2) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného jednonápravového traktorového návesu riadne 
oboznámil jeho obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 
 

Článok V. 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 
1) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmetný jednonápravový traktorový náves odovzdá 
Predávajúci Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy.  
 
2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému jednonápravovému 
traktorovému návesu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia 
kúpnej ceny podľa článku III. tejto Zmluvy.  
 
 
 
 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre 
každú zo zmluvných strán.  
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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 Ražňanoch, dňa 27.10.2015 
 
 
 
 
 
 
 ..............................................                    ..................................................... 

  Peter Žec           Radovan Rokošný, starosta obce 
Predávajúci                Kupujúci 

 


