
Kúpna zmluva 

o prevode vlastníckeho práva  

 
 

 

Zmluvné strany: 

 

 

Predávajúci:                    
Obchodné meno:        Mesto Čadca  

V zastúpení:                Ing. Milan Gura – primátor Mesta Čadca 

IČO:                            00 313 971         

Sídlo:                           SR, 022 01 Čadca, Námestie slobody č. 30     

DIČ:                            2020552974 

Bankové spojenie:       Prima banka Slovensko a.s., pobočka Čadca 

Číslo účtu:                   0202719005/5600            

(ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

a  

 

Kupujúci:  

Obchodné meno:        WOOD ENERGY, s.r.o. 

V zastúpení:                Jozef Grežďo – konateľ  

IČO:                            36 435 694         

Sídlo:                           SR, 023 57 Podvysoká č. 385     

IČ DPH:                      SK2022088376       

(ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

Zmluvné strany sa dňa 05. 01. 2012 dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej             

podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ v príslušnom 

gramatickom tvare):  

 

 

 

Čl. 1 

                       Predávajúci je výlučným vlastníkom kalamitnej drevnej hmoty – odvetvené kmene 

polámaných stromov, vytrhané pne a konáre z polámaných stromov a vyvrátených stromov 

v dôsledku živelnej pohromy (veternej smršte) zo dňa 19. 07. 2011 na území Mesta Čadca.  

 

Čl. 2 

                      Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy bližšie 

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

touto zmluvou. 



                      Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy bližšie špecifikovaný v čl. 1 tejto 

zmluvy kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva a zaväzuje sa mu ho odovzdať ku dňu 

podpisu tejto zmluvy. 

                      Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy bližšie špecifikovaný 

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

tejto zmluvy a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu za podmienok stanovených touto 

zmluvou. 

 

Čl. 3 

                      Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy bližšie špecifikovaný                

v čl. 1 tejto zmluvy kúpnu cenu vo výške 1.700,-EUR (slovom jedentisícsedemsto eur), za ktorú 

kupujúci aj predmet kúpy bližšie špecifikovaný v čl. 1 tejto zmluvy kupuje a ktorú kupujúci 

vyplatil predávajúcemu v hotovosti pri podpise tejto zmluvy, čo predávajúci svojím podpisom 

potvrdzuje.  

 

Čl. 4 

                     Predávajúci predáva predmet kúpy bližšie špecifikovaný v čl. 1 tejto zmluvy tak ako stojí 

a leží, bez záložných práv a iných práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. 

Rovnako prehlasuje, že predmet kúpy 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 kúpy bližšie špecifikovaného                

v čl. 1 tejto zmluvy a že ho kupuje v stave, v akom sa nachádza, t. j. tak ako stojí a leží. 

                   Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet kúpy bližšie špecifikovaný v čl. 1 tejto zmluvy 

a všetky doklady potrebné pre jeho užívanie kupujúcemu najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

          Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy bližšie 

špecifikovaného v čl. 1 tejto zmluvy od predávajúceho. 

Vlastnícke právo k predmetu kúpy bližšie špecifikovanému v čl. 1 tejto zmluvy prechádza 

na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny špecifikovanej v čl. 3 tejto zmluvy. 

Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza                    

na kupujúceho odovzdaním predmetu zmluvy.  

 

 

Čl. 5 

              Právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

              Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť 

originálu.   

             Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme.  

             Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Mesta Čadca 

zof.mestocadca.sk. 

 

http://www.mestocadca.sk/


             Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si 

zmluvu  prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Čadci, dňa 05. 01. 2012     

 

 

 

 

 

 podpísaný podpísaný 

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

                Mesto Čadca                                                               WOOD ENERGY, s.r.o. 

                 predávajúci                                                                              kupujúci  

            Ing. Milan Gura                                                                    Jozef Grežďo 

              primátor mesta                                                                             konateľ  


