
predávajúci: 

zastúpený: 
sídlo: 
IČO: 

DIČ: 

peňažný ústav: 
číslo účtu: 
IBAN: 

Kúpno-predajná zmluva 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

Obec Jaklovce 

PhDr. Matúš Fedor - starosta obce Jaklovce 
Nová 464/81, 055 61 Jaklovce 
00329207 
2021259383 
československá obchodná banka, a.s. 
4030180397/7500 
SK86 7500 0000 0040 3018 0397 

(ďalej len „Predávajúci") 

a 

Meno a priezvisko kupujúceho: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Číslo občianskeho preukazu: 
Trvalé bydlisko: 
Štátna príslušnosť: 
(ďalej len „Kupujúci") 

Pavol MAJLÁTH 
22.12.1989 
 
 
Turzovská 38, 056 01 Gelnica 
SR 

Článok 1. 
Úvodné ustanovenie 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla: 
Druh vozidla: nákladné 
Továrenská značka, typ: Praga V3S-S 
Farba: modrá 
Výr. číslo karosérie (VIN): 3020572 
Dátum prvej evidencie vozidla: 13.06.1979 
Číslo osvedčenia o evidencii vozidla časť 1: CLR 18933 
Číslo osvedčenia o evidencii vozidla časť II: PCR648869 
Evidenčné číslo vozidla: GL080AC 
(ďalej len „Predmetné motorové vozidlo"). 

Článok 11. 
Predmet Zmluvy 

Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú 
kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva. 



Článok 111. 
Kúpna cena 

1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne dohodnutú
kúpnu cenu vo výške 4.500,00 EUR (slovom štyritisícpäťsto EUR) určenú na základe výsledkov
obchodnej verejnej súťaže.

2) Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu okrem kúpnej ceny uvedenej v bode 1) tohto článku uhradiť aj
náklady spojené s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže (uverejnenie oznamu v regionálnej tlači)
vo výške 210,00 EUR.

3) Poplatok za prepis vozidla do príslušných evidencií znáša Kupujúci.
4) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej

v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
československá obchodná banka, a.s. č. účtu IBAN SK86 7500 0000 0040 3018 0397, alebo
v hotovosti do pokladne obecného úradu.

5) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III. Zmluvy
nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
Odstúpením sa Zmluva ruší 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 motorového vozidla 

1) Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo:
a) dátum prvej evidencie vozidla 13.06.1979,
b) výrobca vozidla (podvozku) AVIA a.s. CZE,
c) výrobca motora AVIA a.s. CZE,
d) identifikačné číslo motora T 912,
e) zdvihový objem 7412 cm3,
f) nadstavba BA SKLÁPACIA,
g) celkové rozmery d: 6430 mm, š: 2400 mm, v: 2420 mm,
h) rozmery ložnej plochy d: 3248 mm, š: 2190 mm,
i) prevádzková hmotnosť: 5668 kg,
j) najväčšia prípustná celková hmotnosť: 10500 kg.

2) Vozidlo je dočasne vyradené z evidencie v zmysle ustanovenia§ 119a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 26.05.2023.
Platnosť STK a EK vypršala 03.08.2018.

3) Predávajúci pri odovzdaní predmetu zmluvy Kupujúcemu odovzdá aj „Potvrdenie o odovzdaní
tabuliek s evidenčným číslom a osvedčenia o evidencii vozidla" (potvrdenie o dočasnom vyradení
vozidla z evidencie" vydané ODi v Gelnici dňa 27.05.2022.

4) 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.

Článok V. 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

1) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci
Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy.



2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému motorovému vozidlu
prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa
článku III. tejto Zmluvy.

3) Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis predmetného motorového vozidla v evidencii
motorových vozidiel je oprávnený vykonať aj Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne
splnomocňuje.

Článok Vl. 

Záverečné ustanovenia 

1) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre
každú zo zmluvných strán.

2) Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

3) 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 Jaklovciach, dňa 07.10.2022 

Predávajúci 

Obec Jaklovce 

zastúpená starostom obce 

/7"-A 
PhDr. Ma 

' 

• J' ...... 

�:, 

Kupujúci 

Pavol MAJLÁTH 


