
KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Odberateľ: 
názov: Obec Veľký Kýr 
IČO: 00 309 109 
DIČ: 2020416310 
sídlo: 941 07 Veľký Kýr, Nám. sv. Jána č. 1 
peňažný ústav: Prima Banka SK, a.s. 
číslo účtu: SK72 5600 0000 000855532002 

Dodávateľ: 
Roman Klčo 
r.č.: 
trvalé bytom: 922 03 Vŕbové, Kopaničky 1750/7 

čl. 1 Predmet kúpy 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi obytný kontajner a odberateľ sa zaväzuje tento od 
predávajúceho prevziať. 
Dodávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve a je oprávnený ho 
odpredať. Ide o použitý obytný kontajner s oknom a predsieňou s rozmermi 6 x 2,5 m, ktorý 
bol inzerovaný dodávateľom na stránke www.bazos.sk pod č. 83782368. Na základe 
prieskumu trhu vykonaného dňa 21. 03. 2018 ide o obytný kontajner s najvýhodnejšou cenou. 

čl. 2 Kúpna cena 

Cena predmetu zmluvy je cena dohodou vo výške 2.400 euro, slovami dvetisícštyristo eur. 
Kúpnu cenu uhradí odberateľ v hotovosti po prevzatí predmetu kúpy. 

čl. 3 Termíny plnenia 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 29. 03. 2018. 

čl. 4 Zodpovednosť za vady tovaru 

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 
znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 
Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude odberateľ reklamovať písomne u dodávateľa 
v lehote 3 mesiacov odo dňa prevzatia. 
Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil odberateľa s technickým stavom predmetu zmluvy a že 
žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil. 
Odberateľ prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy - obhliadka bola vykonaná 
dňa 21.3.2018 o 14,00 hod. a berie na vedomie, že miera opotrebenia zodpovedá veku 
hnuteľného majetku a dohodnutej cene. 
Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu 
zmluvy podľa čl. 1. 

http://www.bazos.sk


čl. 5 Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 
forme. 
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 
určite, vážne a zrozumiteľne. 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom 
vyhotovení. 

Vo Veľkom Kýre, dňa 23. 03. 2018 Vo Vrbovom, 23.03.2018 

podpis odberateľa podpis dodávateľa 


