
Kúpno-predajná zmluva traktor Unimax 
 
Zmluvné strany: 

  Obchodné meno:  Obec Malé Kršteňany 
Sídlo:  958 03  Malé Kršteňany 105  
IČO:  00310735 
DIČ:   2021277984 
Zastúpená:  Eva Mešinová 

  Číslo účtu:    SK46 5600 0000 0008 2099 3001 
(ďalej ako „Predávajúci“) 

 
a 

 
Meno a priezvisko: Michaela Dobišová  
Adresa:  29. augusta 543/42, Bystričany - Vieska 
Narodený:                 30.06.1999, r.č.:995630/5282 
Číslo OP:   EL101106 
(ďalej ako „Kupujúci“) 

 
uzatvorili v zmysle ustanovenia §588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákon- 
ník v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“): 

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy: 
Druh vozidla: traktor s príslušenstvom 
Továrenská značka, typ: Unimax   
Farba: zelená 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu traktor Unimax s príslušenstvom 
(zhrňovacia radlica, posýpač, zametacia metla k traktoru) vzájomne dohodnutú kúpnu 
cenu do svojho výlučného vlastníctva. 

 
 

Článok III. 
Kúpna cena 

 
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za traktor Unimax s príslušesntvom 
(zhrňovacia radlica, posýpač, zametacia metla k traktoru) kúpnu cenu vo výške 
500,00 (slovom päťsto EUR). Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci zaplatí 
predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v tomto článku zmluvy na základe 
vystavenej faktúry.  
Kupujúci a predávajúci nie sú platcami DPH. 
 
 
 
 
 



 
Článok IV. 

Stav traktora Unimax 
 

Predávajúci vyhlasuje, že traktor Unimax: bol používaný a je v príznačnom stave 
k dobe používania rovnako ako príslušenstvo k traktoru. 

 
Kupujúci vyhlasuje, že  sa so stavom predmetu zmluvy – traktor Unimax a 
príslušenstvom riadne oboznámil jeho obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa 
nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že nezatajil kupujúcemu 
žiadne technické nedostatky a chyby predmetného traktora Unimax a príslušenstva 
(zhrňovacia radlica, posýpač, zametacia metla k traktoru). 

 
 

Článok V. 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že traktor Unimax a príslušenstvo (zhrňovacia 
radlica, posýpač, zametacia metla k traktoru) odovzdá predávajúci kupujúcemu  
po zaplatení kúpnej ceny. 

 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli že vlastnícke právo ku traktoru Unimax 
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 Malých Kršteňanoch, dňa 18.06.2020 

 
 
 
 

.................................................................. .......................................................... 
       Predávajúci  - za obec Malé Kšteňany   Michaela Dobišová 
 
              Eva Mešinová – starostka obce  


