Kúpna zmluva
uzavretá podľa ust. § 588 a nasl.
Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.)
Zmluvné strany:
Meno a priezvisko: Marta Mrkvičková
narodená:
05.02.1990
rodné číslo:
905205/6006
bytom:
Záhradnícka 5, 924 01 Galanta
štátne občianstvo:
SR
( ďalej len „predávajúca“ )
a
Meno a priezvisko: Jozef Vladár
narodený:
07.07.1977
rodné číslo:
770707/6662
bytom:
Záhradnícka 2, 924 01 Galanta
štátne občianstvo:
SR
( ďalej len „kupujúci“ )
čl. I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k osobnému motorovému vozidlu:
továrenská značka a typ: BMW Z3, AE KABRIOLET
rok výroby: 2002
evidenčné číslo: KB 456 HR
výrobné číslo podvozku: HBACR11090LF11812
identifikačné číslo motora: 190B1
farba: čierna (ďalej len „vozidlo“),
ktoré je vo výlučnom vlastníctve predávajúcej.
2. Predávajúca touto zmluvou prenecháva kupujúcemu vozidlo špecifikované v bode 1. tohto
článku a zaväzuje sa ho kupujúcemu odovzdať a kupujúci sa zaväzuje
vozidlo
špecifikované v bode 1 tohto článku prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu dohodnutú podľa
čl. IV tejto zmluvy.
čl. II.
Technický stav vozidla
1. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s technickým stavom
vozidla jeho osobnou obhliadkou.
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2. Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe vady vozidla než tie, ktoré zistil pri osobnej
obhliadke vozidla.
čl. III.
Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v celkovej výške 8.500,00 EUR (slovom
osemtisícpäťsto eur) (ďalej len „Kúpna cena“).
2. Kupujúci sa zaväzuje Kúpnu cenu uhradiť v dvoch častiach:
a/ sumu vo výške 1.000,- EUR sa kupujúci zaväzuje uhradiť prevodom na účet
predávajúcej vedený v OTB banka Slovensko, a.s., č.ú.: 12345678/9100 (ďalej len „účet
predávajúcej“) v deň podpisu zmluvy.
b/ sumu vo výške 7.500,00 EUR sa kupujúci zaväzuje predávajúcej uhradiť vo forme 50
mesačných splátok vo výške 150 EUR vždy k 20. dňu v mesiaci prevodom na účet
predávajúcej, počnúc dňom 09.07.2014.
čl. IV.
Všeobecné ustanovenia
1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať vozidlo kupujúcemu v deň podpisu zmluvy.
2. Vlastnícke právo k motorovému vozidlu spolu s nebezpečenstvom náhodnej skazy a
náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom odovzdania
motorového vozidla kupujúcemu.
3. Prepis vlastníka motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel vedených dopravným
inšpektorátom vykoná kupujúci v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.
Všetky poplatky za prepis vlastníka motorového vozidla znáša kupujúci.
čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho predávajúci a kupujúci obdržiali
každý po jednom rovnopise.
2. Zmeny tejto zmluvy môžu strany po dohode vykonať iba písomným dodatkom.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné prejavy sú
dostatočne zrozumiteľné, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.
4. Táto zmluva je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami.
V Trenčíne, dňa 28.10.2014
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––––––––––––––––––––––––––
Marta Mrkvičková

–––––––––––––––––––––––––––
Jozef Vladár
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