Kúpno-predajná zmluva na traktor
Zmluvné strany:
Obchodné meno: Obec Ľubá
Sídlo:
943 53 Ľubá č. 79
IČO:
DIČ:
Zastúpená:
Silvia Esztergályosová
Číslo účtu:
(ďalej ako „Predávajúci“)
a
Meno a priezvisko: Csaba Mészáros
Adresa:
943 53 Ľubá č.
Narodený:
(ďalej ako „Kupujúci“)
uzatvorili v zmysle ustanovenia §588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“):
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy:
Druh vozidla:
samochodná kosačka na trávu (traktor)
Továrenská značka, typ: Husqvarna LT 151
Rok výroby:
2007
Výrobné číslo:
030907A002041
Farba:
červená
Článok II.
Predmet zmluvy
Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu kosačku na trávu Husqvarna LT 151
za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci kupuje kosačku na trávu Husqvarna
LT 151 za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu do svojho výlučného vlastníctva.
Článok III.
Kúpna cena
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za kosačku na trávu Husqvarna LT 151
kúpnu cenu vo výške 450,00 (slovom štyristopäťdesiat EUR). Predávajúci a kupujúci
sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v tomto
článku zmluvy v hotovosti do pokladne obce.
Kupujúci a predávajúci nie sú platcami DPH.
Článok IV.
Stav kosačky na trávu

Predávajúci vyhlasuje, že kosačka na trávu Husqvarna LT 151: bol používaný
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu zmluvy – kosačka na trávu Husqvarna
LT 151 riadne oboznámil jeho obhliadkou a kupuje ju v stave, v akom sa nachádza ku
dňu podpisu tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že nezatajil kupujúcemu žiadne
technické nedostatky a chyby predmetnej kosačky Husqvarna LT 151.
Článok V.
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kosačku na trávu Husqvarna LT 151 odovzdá
predávajúci kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli že vlastnícke právo ku kosačke Husqvarna LT151
Prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom zaplatenia kúpnej ceny podľa
Čl. III. tejto zmluvy.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
v platnom znení. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
Kupujúci v zmysle §7 ods.1,2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov.
V Ľubej, dňa 29.6.2017
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