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KÚPNA ZMLUVA 
 
Zmluvné strany: 

 
Obchodnémeno: Obec Moča 
Sídlo: č. 168, 94637 Moča 
IČO: 00306576 
DIČ: 2021046698 
Zastúpená: Ing. Eszter Tóth, starostka obce 
Čísloúčtu: 0903407004/5600 

(ďalej len ako„Kupujúci“) 

a 
 
Meno a priezvisko: Zsolt Bóna 
Dátum narodenia: 08.08.1987 
Rodné číslo:   870808/6926 
Trvale bytom: 946 37 Moča 142  
Číslo účtu:  

 
(ďalej len ako „Predávajúci“) 

 
 
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 ustanovenie 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného pracovného stroja: 

Druhstroja: samochodná kosačka 
 
(ďalej len ako „Predmetný pracovný stroj“). 

 
Článok II 

Predmet Zmluvy 
 
Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetný stroj za vzájomne dohodnutú kúpnu 
cenu a Kupujúci Predmetný pracovný stroj za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho 
výlučného vlastníctva. 

 
Článok III 

Kúpna cena 
 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetný stroj vzájomne dohodnutú kúpnu 
cenu vo výške 325,00 € (slovom tristodvadsaťpäť eur). 

 
 

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 
uvedenej v tomto článku III Zmluvy: 
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- v hotovosti, a to v deň podpisu tejtoZmluvy. 

 
V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetný stroj podľa tohto článku III Zmluvy nebude 
Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 
Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si 
navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo 
dňa doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu. 

 
 

Článok IV 
Stav Predmetného pracovného stroja 

 
Predávajúci vyhlasuje, že Predmetný stroj: 

 
- bol používaný, 
- je v primeranom stave, 
- nemá žiadne skryté vady 

 
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného pracovného stroja riadne oboznámil jeho 
obhliadkou a skúškou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

 
 

Článok V 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetný pracovný stroj odovzdá Predávajúci 
Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy. 

 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému pracovnému stroju 
prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa 
článku 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. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpismi obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť deň po 
zverejnení na internetovom stránke obce.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak 
súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako 
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle. 

 
 
V Moči dňa 18.06.2019 

 
 
 
 

Predávajúci Kupujúci 


