
KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K MOTOROV ÉMU 
VOZIDLU 

 

ZMLUVNÉ STRANY:  
 
PREDÁVAJÚCI:  Obec Drahovce 

  so sídlom Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 
  IČO: 00 312 461 

DIČ: 2020530864 
  v zastúpení: Miroslav Ledecký – starosta obce   

   bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Piešťany  
   IBAN: SK51 0200 0000 0000 0302 9212 

(ďalej len „Predávajúci“)  
a  
KUPUJÚCI:   Jind řich Peter 

Uhlířská 786/1, 710 00 Slezská Ostrava, Česká republika  
nar.  
č. OP:   

     
(ďalej len „Kupujúci“)  

 
(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)  
 
uzatvárajú s odkazom na ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník túto Kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k motorovému vozidlu (ďalej len 
„Zmluva“):  
 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho odplatne previesť vlastnícke právo k 
predmetu prevodu špecifikovanému v nasledujúcom odseku 2. tohto článku Zmluvy na 
Kupujúceho a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu.  
2. Predmetom prevodu podľa tejto Zmluvy je osobné motorové vozidlo značky: KAROSA 

C734.40, s nasledujúcou bližšou špecifikáciou:  
Kategória vozidla: Autobus  
Značka a typ vozidla: KAROSA C734.40 
Výrobca: KAROSA n.p. Vysoké Mýto 
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1989 
Zdvihový objem valcov motora: 11940 cm3 
Maximálny výkon motora/otáčky: 152 kW 
Predpísané palivo: nafta motorová 
Prevádzková hmotnosť: 8000 kg 
Celková hmotnosť: 15800 kg 
Dátum prvej evidencie v SR: 28.12.1989 
Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 28.12.1989 
Evidenčné číslo: PN960AI 
Farba vozidla: bielo modrá 



Počet najazdených kilometrov: 157159 km 
Technický preukaz č. AK076657 
Platnosť technickej kontroly do: 02.09.2019 
Platnosť emisnej kontroly do: 02.09.2019 
 (ďalej spolu len „vozidlo“)  
 

Čl. II 
PREVOD VLASTNÍCTVA 

 
1. Predávajúci odplatne prevádza vlastnícke právo k vozidlu na Kupujúceho a Kupujúci 
vozidlo kupuje a prijíma do svojho výlučného vlastníctva. Kupujúci nadobudne vlastnícke 
právo k vozidlu a jeho príslušenstvu dňom zaplatenia celej kúpnej ceny tak ako je uvedená 
v článku III. bod 1 tejto zmluvy.  
2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na 
kupujúceho odovzdaním predmetu zmluvy. 

 
Čl. III 

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k vozidlu a jeho 
príslušenstvu je 1.050,00 EUR (slovom: jedentisícpäťdesiat eur) (ďalej len „kúpna cena“).  
2. Kúpna cena je splatná na základe tejto kúpnej zmluvy v hotovosti jednou platbou do 
pokladne Predávajúceho.  
3. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnený dňom vyplatenia kúpnej 
ceny v plnej výške. Týmto dňom na Kupujúceho prechádza vlastnícke právo k vozidlu a 
v rovnaký deň Predávajúci vozidlo Kupujúcemu aj fyzicky odovzdá. Predávajúci podpisom 
tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že mu zo strany Kupujúceho bola vyplatená celá kúpna 
cena, tak ako je uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy.     
4. Kúpna cena uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy bola navrhnutá Kupujúcim v zmysle 
platnej právnej úpravy v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže organizovanej 
Predávajúcim stanovenými uznesením obecného zastupiteľstva obce Drahovce č. 143/2019 
dňa 13.08.2019. 
 
 

Čl. IV 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy oboznámil s technickým stavom 
vozidla, jeho vybavením a príslušenstvom a že v takomto stave toto vozidlo od Predávajúceho 
kupuje a preberá bez akýchkoľvek námietok.   
2. Predávajúci vyhlasuje, že na vozidle ako ani jeho príslušenstve neviaznu žiadne vady, ktoré 
by bránili prevodu vlastníckeho práva na Kupujúceho. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že voči 
nemu nie je vedené exekučné konanie ani konkurz.  
3. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu vozidlo v sídle Predávajúceho spolu s 
príslušenstvom a všetkou dokumentáciou, ktorá sa k predmetnému vozidlu vzťahuje. 

 
 



Čl. V 
TRVANIE A UKON ČENIE ZMLUVNÉHO VZ ŤAHU 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami, pričom 
účinnosť nadobudne postupom podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení 
dňom nasledujúcim pod dni jej zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho.  
 

Čl. VI 
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo 
súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú predovšetkým ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto 
Zmluve sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi platnými 
na území Slovenskej republiky.  
2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán 
dostane jeden.  
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy prečítali, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.  
4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom 
zmluvných strán formou písomného dodatku. 
5. Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle poznajúc jej 
obsah, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a zároveň vyhlasujú, že ich 
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.    
 
V Drahovciach, dňa 02.09.2019                             V Ostrave, dňa 02.09.2019 
 
za Predávajúceho:             Kupujúci:  
 
 
 
...........................................                      ........................................... 
    Ledecký Miroslav              Jindřich Peter  
        starosta obce   


