
                   KÚPNOPREDAJNÁ    ZMLUVA  
                       podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
                            Zmluvne strany sú  spôsobilé  na právne  úkony  v plnom rozsahu 

 

Predávajúci :  Michal  Litt , , 

                         Trvalé bytom Klenová č.119,067 72 Klenová , SR 

                         ( ďalej len „ kupujúci“) na strane druhej 

Kupujúci :      Obec  Klenová 

                           IČO : 00323136 

                          Sídlo : Obecný úrad Klenová, Klenová č.126,067 72 Klenová ,SR 

                          Zastúpený :  Ing. Slavomil Voloch, starosta obce 

                           Prima banka  číslo  účtu : 

                                                                          SK53 5600 0000 0082 4552 4001. 

 

                              ( ďalej len „ predávajúci „) na jednej strane,  

                                       a 

uzatvárajú kúpnu zmluvu v tomto znení : 

                                                                Článok I. 

                                                     Predmet zmluvy 

- Radlica na sneh za malotraktorom      1  ks                              

- Plastové nádoby na vodu 1 000 l         2 ks  

 

 

Jedná sa o kúpu   novej radlice  na sneh  za  malotraktor  o rozmeroch  180 cm 

s možnosťou uhlu natočenia 15°, 30°. Uvedenú radlicu  predávajúci kúpil pre vlastnú 

potrebu, ale v súčasnej dobe ju nepoužíva. Obec sa ju rozhodla  kúpiť  na základe   

súhlasu obecného zastupiteľstva a využije ju na odhrňovanie snehu  z obecných 

miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v obci.   

Uvedené radlice vyrába napr. firma AL-KO v cenových reláciách od 899,-€. 

Taktiež plastové nádoby Obec použije na zabezpečenie vody pre futbalový klub  v obci  a 

pre potreby  obce. 

  



 

 

 

 

                                                                     Článok II. 

                                                                     Kúpna cena 

1. Radlica na sneh za malotraktorom       1  ks                             400,-€ 

2. Plastové nádoby na vodu 1 000 l          2 ks x 80€                   160,-€  

_______________________________________________________________-- 

  Spolu        :                                                                                   560,-€                         

 

Kúpna cena  bude vyplatená   predávajúcemu  na účet   Prima banka  číslo  účtu : 

 SK53 5600 0000 0082 4552 4001. 

        

                                                                     Článok III. 

                                                                  Vyhlásenie účastníkov 

1. Predávajúci vyhlasuje, že  je oprávnený nakladať s radlicou a plastovými nádobami 1000l, 

ktoré sú predmetom zmluvy a že sa na nej neviažu žiadne ťarchy, záväzky, vecne bremena ani 

predkupné práva. 

2. Predávajúci odovzdáva kupujúcemu predmet  kúpy v deň podpisu tejto zmluvy. Svojimi 

podpismi na tejto kúpnej zmluve, predávajúci potvrdzuje, že odovzdáva predmet kúpy. 

  

 Článok IV. 

Záverečné ustanovenie 

1. Táto kúpna zmluva  nadobúda platnosť  dňom  podpísania zmluvnými stranami, vlastnícke  

právo    prechádza na kupujúceho a zaeviduje sa do DKP a majetku obce. 

2.  Predmetná kúpna zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z toho pri podpise zmluvy  

predávajúci aj kupujúci obdŕža po jednom  rovnopise . 

3. Zmluvne strany prehlasujú, že túto kúpnu zmluvu uzatvorili slobodne a bez nátlaku, podrobne 

si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju  vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Klenovej,  7.12.2021 

 

Predávajúci  :    ......................................                                             Kupujúci : ......................................... 



 


