
Kúpna zmluva 
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
1. Predávajúci: Ladislav Kacvinský 

 nar. 24. 07. 1954 

 bytom: Jánovce č. 206, 059 13 

 

 (ďalej ako „predávajúci“) 

 

2. Kupujúci: OBEC JÁNOVCE 

 IČO: 00326259 

 DIČ: 2020674909 

 So sídlom Jánovce 248, 059 13 

 Bankové spojenie: Prima banka a.s., Poprad 

 Oprávnený konať: Jozef Kacvinský, starosta obce 

 

 (ďalej ako „kupujúci“) 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

     Predávajúci je výlučným vlastníkom strešnej krytiny – 250 ks. 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

     Predmetom tejto kúpnej zmluvy je strešná krytina špecifikovaná v čl. I tejto kúpnej 

zmluvy. 

     Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy podľa ustanovení tejto 

zmluvy. 

     Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu 

špecifikovanú v čl. III. tejto zmluvy. 

 

III. 

Kúpna cena 

 

     Zmluvné strany dohodou určili kúpnu cenu predmetu zmluvy podľa bodu II tejto kúpnej 

zmluvy vo výške 200,- Eur (slovom dvesto eur). 

     Kúpnu cenu vo výške 200,- Eur (slovom dvesto eur) zaplatí kupujúci predávajúcemu 

v hotovosti pri podpise tejto kúpnej zmluvy. 

     Podpisom tejto kúpnej zluvy predávajúci potvrdzuje prevzatie kúpnej ceny od kupujúceho 

vo výške 200,- Eur (slovom dvesto eur). 

 

IV. 

Vlastnícke právo 

 

     Predávajúci touto zmluvou prevádza svoje vlastnícke právo k predmetu zmluvy 

špecifikovaného v článku I tejto kúpnej zmluvy na kupujúceho, ktorý ho nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva. 



     Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením 

dohodnutej kúpnej ceny špecifikovanej v čl. III tejto kúpnej zmluvy. 

     Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na 

kupujúceho odovzdaním predmetu zmluvy. 

 

V. 

Ostatné dojednania 

      

     Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy ani iné právne 

povinnosti, ktoré by bránili kupujúcemu v užívaní predmetu zmluvy. 

     Predávajúci ďalej vyhlasuje, že pravdivo a úplne oboznámil kupujúceho so stavom 

predmetu zmluvy. 

     Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu kúpy oboznámil, tento stav je mu známy, 

zodpovedá bežnému opotrebeniu a predmet zmluvy v tomto stave bez výhrad preberá. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

     Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

     Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo 

zmluvných strán. 

     Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými 

a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Jánovciach dňa 12. 11. 2014 

 

 

Predávajúci:                                                                         Kupujúci: 

 

          Signed                                                                                          signed 

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

    Ladislav Kacvinský                                                                       Jozef Kacvinský 

                                                                                                               starosta obce 

 

 


