Kúpna zmluva na ojazdene motorové vozidlo uzavretá
v zmysle * 588 a násl. Občianskeho zákonníka
Predávajúci: Obec Lozorno
Hlavná 1
900 55 Lozorno
iČo: 00304905
Kupujúci:

I.

Predmet zmluvy

Predmet zmluvy : Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa osobného automobilu
Typ: Škoda Fábia Combi 6Y
EVČ:MAO99AU
Farba: strieborná metalíza
Rok výroby: 2002
Zdvihový objem valcov: 1397 cm3
VIN:
TMBJB16Y733639299
Stav tachometra: 215.818 km
H.

Kúpna cena a jej splatnosť

1) Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške 500,- Eur (slovom: paťsto
eur)
2) Kúpna cena je splatná nasledovne:
Kúpna cena bude zaplatená predávajúcemu v hotovosti pri podpise tejto zmluvy, ěo predávajúci
svojim podpisoin na tejto zmluve potvrdzuje.

m.

Odovzdanie motorového vozidla

1) Motorové vozidlo bob odovzdané pri podpise tejto kůpnej zmluvy ‚ čo obe zmbuvné strany
svojim podpisom potvrdzujú. Spolu s motorovým vozidbom boli odovzdané : technický
preukaz, kľúěe.

2) Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo:
bob používané
bob riadne udržiavané
má najazdených 215.818 km
-

-

-

-

je v dobrom stave

3) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne oboznámil
jeho obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predmetné motorové vozidlo odovzdá predávajúci
kupujúcemu v deň podpisu tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému motorovému vozidlu
prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podl‘a
článku H tejto Zmluvy.
Predávajúci a kupujúci sa d‘alej dohodli, že prepis predmetného motorového vozidla v evidencii
motorových vozidiel je oprávnený vykonat‘ aj kupujúci, na čo ho predávajúci týmto výslovne
splnomocňuje.

V Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dnom podpisu oboma zmluvnými stranami Tato zmluvaje
vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu.
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonnika v platnom znení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zniluvy prečíta]i, rozumejú jej obsahu, ana znak
súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vůle

VLozonie 4.52016

Predávaj ci
O 13/C LOZOP NO
)5 L z~~r
CO: fl~3~‘‘Mi5. I)IŮ: 2
‘~i3669
Č i)~I i.S~2i)2flt.:~)
‘~ ~X A 3~ni;a:3 203747.
/5600

Kupujúci

