Kúpna zmluv a č. 9s6/2021
uzatvorená podl'a ustan. $ 588 a násl. zékoĺač,. 40/L964 Zb. občiansky zákonník v platnom
znení

cr.I.
Zmluvné stľany
1

Predávajúci
Sídlo

:

:
Zasťiryeĺý:
Bankové spojenie :
IBAN:
BIC:
IČo:
DIČ:

Mesto Saľa
Nám. Sv. Trojice 7,927 00 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK 82 0900 0000 00512430 6282

GIBASKBX
00 306 185
2O2|O24O49

(ďalej len ako ,,Predávajúci")

2.

Kupujúci:

Peter Farkas

dátum narodenia:

bytom:

trvale
Čalovec č.236,PsČ946 02
(ďalej len ako ,,Kupujúci")
(predávajúci a Kupujúci spoločne ďalej aj ako ;,Zmluvné straný')

cr.

il

Úvodné ustanovenie
I

Predávajúci je

ýučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

druh vozidla: Nákladné vozidlo špeciálne

továľenská značka,typ:LIAZ

cAS 25, L10l, BA cistemová

na vodu

faľba: červená

qýĺobnéčíslokaľosérie:FA0063 1 1
rok qýĺoby: 1986
číslotechnického preukazu:PF349 1 89
evidenčnéčíslovozidla: 5A826 BL
(ďalej len ako ,,Pĺedmet kupý).

2.

Pľedmet kupy je fuzicky a morálne opotrebovaný, ĺepojazdĺý,bezplatnej technickej
a ernisnej kontroly, opľava vozidla nerentabilná, a ďalšie prevádzkovanie vozidla
nehospodárne.
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3.

Predmet kúpy bol vyradený z majetku mesta Šal'a na základe uznesenia vyrad'ovacej
komisie zo dňa 9.11.2021 Rozhodnutím primátora mesta Šaľa.Ide oprebýočný
majetok mesta, neslúŽi svojmu účeluv ľámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti
s ním.

čl. ut
Predmet ZmluvY
Predmetom tejto kúpnej zmlavy jepovinnosť Pľedávajúceho dodat'Kupujúcemu Predmet kúpy
bliŽšie špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy, odovzdat' Kupujúcemu doklady, ktoré sa na
Predmet kupy vzt'ahujú a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Pľedmetu l<upy a zároveíl

povinnost'Kupujúceho Pľedmet kúpy od Pľedávajúceho prevziať azaplatit' Predávajúcemu
dohodnutu kúpnu cenu spôsobom a v rozsahu uvedeným v tejto zmluve.

I

čt. ry.
Kúpna cena

1.
2.

Zmluvné stľany sa nepochybne dohodli na kupnej cene l,- EUR (slovom :jedno euro).
V pokľačovanítohto právneho úkonu sa zmluvné strany dohodli, Že kúpna cena bude

Pľedávajúcemu uhľadená k rukám predávajúceho v deň podpisu tejto kúpnej zmluvy.

čl. v.
Nadobudnutie vlastníctva
Kupujúci svojim podpisom na tejto zmluve potwdzuje, Že predmet kúpy prevzal. Prevzatím
pľedmetu zmluvy nadobudol k nemu kupujúci vlastnícke právo. T1imto okamihom prešlo na
'luč
kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej skazy anáhodného zhoľšenia predmetu kupy'
Predávajúci sa zaväzuje vlehote 10 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy odhlásiť vozidlo
z evidencie vozidiel.
tb

cl.Ix.
Záverečné ustanovenia

I

2

Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch (2) ľovnopisoch povahy originálu
,zktorejpo jednom
ob dr ži každá zmluvná stľana.
Táto zmluva bola uzawetá slobodne avážne. Zm|uva nie je uzavretá vtiesni ani za
nápadne nevhodných podmienok, nie je v rozpore s dobľými mravmi ani so
zásadami
poctivého obchodného styku. Zmluvne stľany vyhlasujú, Že zmluw
si prečítali,súhlasia
s jej obsahom' poľozumeli mu a na znaksúhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
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nadobúda platnost'a účinnost'dňom pripojenia
podpisov oboch zmluvných

Kupujúci si vozidlo riadne pľehliadol, je oboznámený
s jeho technick1ým stavom a
berie
na vedomie' že na zétklade ustanovenia
$ 619 občianskeho zákonníka predávajúci
nezodpove dá za v ady vzniknuté j eho pouŽívaním
al ebo opotrebením.
Predávajúcu odovzdáva kupujúcemu
malý technický pr"uka'. Táto zmlu va nalvádza
technický pľeukaz a osvedčenie o technickom
pr"rk-ar"po dobu prevedenia zmien na
príslušnomdopľavnom inšpektoráte.
Pre prípad spôsobenia škody na predmete
kúpy v čase od odovzdania pľedmefu kupy
do
jeho prihlásenia kupujúcim
na p.írlušno. dopravnom inšpektoráte sa zmluvné
strany
r"-islovne dohodli, že tato škodu
v plnom rozsahu uhľadí kupujúci.
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Peter Farkas

