
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Predávajúci:               Mesto Čadca 

IČO:                             00 313 971 

Sídlo:                            022 01 Čadca, Námestie slobody č. 30 

Zástupca:                      Ing. Milan Gura – primátor Mesta Čadca 

Bankové spojenie:        VÚB a.s., pobočka Čadca 

Číslo účtu:                    7224-322/0200 

(ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a 

 

Kupujúci:                      JUDr. Ján Macura    

Rodné priezvisko:           Macura 

 (ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

Zmluvné strany sa dňa 09. 08. 2011 dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej v zmysle 

ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom 

tvare):  

Čl. 1  

Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí, a to notebooku zn. TOSHIBA R10-10W, 
inv. číslo. 210/1242 a tašky zn. DICOTA Multi Success, inv. číslo 210/1273. 



Čl. 2  

         Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu tejto zmluvy bližšie 

špecifikovanému v čl. 1 tejto zmluvy z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených 

touto zmluvou. 

 

Predávajúci predáva touto zmluvou kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva predmet tejto 

zmluvy bližšie špecifikovaný v čl. 1 tejto zmluvy a zaväzuje sa mu ho odovzdať ku dňu podpisu 

tejto zmluvy. 

 

Kupujúci touto zmluvou kupuje od predávajúceho predmet tejto zmluvy bližšie špecifikovaný 

v čl. 1 tejto zmluvy do svojho výlučného vlastníctva, zaväzuje sa ho prevziať ku dňu podpisu 

tejto zmluvy a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok stanovených touto zmluvou. 

 

 

Čl. 3  

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet tejto zmluvy bližšie špecifikovaný                
v čl. 1 tejto zmluvy kúpnu cenu v celkovej výške 250,-EUR (slovom dvestopäťdesiat eur). 

 

         Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti do pokladne na Mestskom 

úrade Čadca pri podpise tejto zmluvy.  

 

Čl. 4 

Predávajúci predáva kupujúcemu predmet tejto zmluvy bližšie špecifikovaný v čl. 1 tejto zmluvy 

tak, ako stojí a leží, bez iných práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. Rovnako 

prehlasuje, že predmet tejto zmluvy bližšie špecifikovaný v čl. 1 tejto zmluvy, nepochádza 
z trestnej činnosti a ani s ním nebola páchaná trestná činnosť. 

 

Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu  tejto zmluvy bližšie špecifikovaného v čl. 1 

tejto zmluvy a že ho kupuje v stave, v akom sa nachádza, t. j. tak ako stojí a leží. 

 

          Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu tejto zmluvy bližšie 
špecifikovaného v čl. 1 tejto zmluvy od predávajúceho. 

 

Čl. 5 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu. 

 

Právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 



         Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží 3 rovnopisy 

a kupujúci 1 rovnopis. 

 

          Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nebola 

uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, 

porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

 

V Čadci, dňa 09. 08. 2011 

 

 

 

 

podpísaný podpísaný 

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

                Mesto Čadca                                                                            JUDr. Ján Macura 

Ing. Milan Gura – primátor mesta                                                                kupujúci 

                 predávajúci                       

 


