
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. OZ 
(ďalej len ako „zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany:  
Predávajúci:    Názov / Meno a priezvisko: Zdeno Mišutka 

Adresa: Hvozdnica 357, 013 56 Hvozdnica, okres Bytča 

IČO: 40068617 

DIČ: 1070850748 

IBAN: SK64 0200 0000 0014 0745 3954 

Právna forma: Podnikateľ – fyzická osoba (živnostník) 

Číslo živnostenského registra (Okresný úrad Žilina): 501-3416 

Mobil: 0911 058 472 

Email: zdeno.misutka@gmail.com  

(ďalej len ako „predávajúci“) 

a 

Kupujúci:         Názov: Obec Makov 

Sídlo: Makov 60, 023 56  Makov 

IČO: 00314129 

IBAN: SK27 0900 0000 0003 1185 5487 

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Gašparík, starosta obce 

Mobil: 0905 731 647 

Email: stanislava.gregusova@makov.sk, makov@makov.sk  

(ďalej len ako „kupujúci“) 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 
1.1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí:  

• Názov:  Kovový kontajner na textil s vyklopom  

• Rozmery:  š*h*v:1100*1160*2150mm 

• Počet:   2 ks 

• Stav:  Používané 

• Príslušenstvo: Odkvapová strieška nad vhodom. Dvierka vybavené zámkom s 

možnosťou univerzálneho kľúča. Uzamykanie kontajnera 

Ďalej označované ako „predmet kúpy.” 

 

                                   

Čl. II. 

Predmet kúpnej zmluvy 
2.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na 

kupujúceho za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2.2 Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva a zaväzuje sa 

mu ho odovzdať pri prebratí predmetu kúpy. 

2.3 Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do vlastníctva, zaväzuje sa 

ho prevziať pri podpise tejto zmluvy a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok uvedených 

v Čl. III. tejto zmluvy. 

 

 

 

mailto:zdeno.misutka@gmail.com
mailto:stanislava.gregusova@makov.sk
mailto:makov@makov.sk


Čl. III.  

Kúpna cena 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy vo výške 480 €/1 ks kontajnera 

(slovom: štyristoosemdesiat eur /1 ks). Predmetom kúpy sú 2 ks kontajnerov. Spolu celkom: 

960,00 € (slovom: deväťstošesťdesiat eur)  

3.2 Spôsob platby: bankovým prevodom na účet predávajúceho v zmysle vystavenej faktúry 

predávajúcim so splatnosťou do 14 dní. 

 

 

Čl. IV. 

Ostatné ustanovenia 
4.1 Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy od predávajúceho.  

4.2  Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu kúpy a že 

žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil. 

4.3 Predávajúci predáva predmet kúpy plne funkčný a v stave spôsobilom jeho užívaniu, bez 

záložných práv a iných práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. Rovnako 

prehlasuje, že predmet kúpy nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním nebola páchaná 

trestná činnosť. 

4.4 Kupujúci vyhlasuje, že je mu známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje v stave, v akom sa 

nachádza, t. j.  plne funkčný a v stave spôsobilom jeho užívania. 

4.5 Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet kúpy a všetky doklady potrebné pre jeho riadne 

užívanie kupujúcemu najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

 

 

Čl. V.  

Záverečné ustanovenia 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky dodatky a zmeny k tejto zmluve musia mať písomnú 

formu. 

5.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý s platnosťou originálu, pre každú zo 

zmluvných strán. 

5.3 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia 

Občianskym zákonníkom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, zrozumiteľne 

a určite, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, 

porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu podpísali.    

5.5 Zmluva je platná a účinná podpisom oboma  zmluvnými stranami.    

 

 

           

Makove, dňa 23.12.2022    Hvozdnica, dňa ............... 

 

 Kupujúci:                                                     Predávajúci:  

 

   

 

 

 

...........................................      ...........................................  

Obec Makov      Zdeno Mišutka 

v zast.: Ing. Stanislav Gašparík, starosta obce  


