
Kúpna zmluva  
       uzatvorená podľa § 409 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

          medzi 

 

Predávajúcim:  Obec Brestov  
                     Brestov č. 99, 082 05  Šarišské Bohdanovce 
                            IČO: 00326844 

                            bankové spojenie: SK05 5600 0000 0005 7174 7001 

                            zastúpený – Jozef Šoltés – starosta obce 

         /ďalej len „predávajúci“/ 

           a 

  

Kupujúcim:      Obec Sedliská              

                           Sedliská 094 09 Sedliská                                  

                           IČO: 00332836 

                           DIČ: 2020630480 

                           zastúpený -  Mgr. Matej Sabol   

                  

         /ďalej len „kupujúci“/ 

 

     za týchto podmienok: 

 

I. Základné ustanovenie 

 

1.1. Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva 

používanú hasičskú techniku - hasičskú striekačku špecifikovanú v čl. II. tejto zmluvy a kupujúci 

sa zaväzuje zaplatiť mu za to kúpnu cenu vo výške a spôsobom podľa tejto zmluvy. 

 

      II. Predmet zmluvy 

 

2.1. Vlastnícke právo podľa tejto zmluvy sa prevádza k používanej prenosnej hasičskej 

motorovej striekačke, objem motora: 1500 cm, číslo motora: 14814028, v pôvodnom, čiastočne 

funkčnom stave. 

                                                                                                    /ďalej len „hasičská striekačka“/ 

 

2.2. Kupujúci berie na vedomie, že hasičská striekačka je v pôvodnom stave, čiastočne funkčná a 

že k jej riadnej prevádzke je potrebné uskutočnenie opráv. 

2.3. Kupujúci vyhlasuje, že predmet tejto zmluvy pred uzatvorením tejto zmluvy riadne preskúšal 

a je si vedomý, že hasičská striekačka je opotrebovaná a vyradená z majetku predávajúceho. 

Hasičská striekačka sa predáva v stave, akom stojí a leží.                                                                 

2.4. Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o existencii obmedzenia nakladať s hasičskou 

striekačkou, resp. o tom, že by si k nej uplatňovali práva tretie osoby.  

2.5. Kupujúci berie na vedomie s ohľadom na skutočnosť, že predmetom tejto zmluvy je 

používaná hasičská striekačka, ktorá sa predáva ako stojí a leží, že kupujúci nie je oprávnený 

uplatňovať u predávajúceho nároky z tých chýb hasičskej striekačky, ktoré sú spôsobené 

opotrebením hasičskej striekačky v dôsledku jej používania a ktoré zodpovedajú jej veku a ďalej 

ani nároky z tých chýb hasičskej striekačky, ktoré vzniknú alebo sa prejavia po nadobudnutí 

vlastníckeho práva kupujúcim, ak týmito netrpela hasičská striekačka už v čase jej predaja 

a konečne ani z tých chýb hasičskej striekačky, na ktoré bol kupujúci výslovne upozornený pri 

predaji hasičskej striekačky. Kupujúci berie na vedomie, že v žiadnom z týchto prípadov mu 

nevzniká voči predávajúcemu právo na bezplatné odstránenie takýchto chýb ako aj to, že 

predávajúci nezodpovedá ani za takú chybu na predmete zmluvy, za ktorú by inak zodpovedal.  

   



  III. Kúpna cena 

 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za predmet tejto zmluvy predstavuje 2.100 € / 

slovom: dvetisícsto eur/.  

3.2. Táto kúpna cena je splatná v lehote do 5 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy prevodom na 

bankový účet predávajúceho, uvedený v tejto zmluve. 

 

  IV. Vlastnícke právo a právo odstúpiť od zmluvy 

 

4.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy úplným zaplatením            

kúpnej ceny predávajúcemu.  

4.2. Od tejto zmluvy je oprávnený odstúpiť predávajúci a to v prípade, ak kupujúci nezaplatí včas 

úplne kúpnu cenu. 

                                                            

       V. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1. Zmluvne strany sa vzájomne dohodli, že nároky z nedostatkov predmetu zmluvy sa 

s ohľadom na skutočnosť že sa jedná o používanú hasičskú techniku, budú riadiť riadnymi 

právnymi predpismi. 

5.2. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy prevzal predmet tejto 

zmluvy spolu so všetkými súčasťami potrebnými pre jeho používanie. 

 

          VI. Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

6.1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 ods.1 a 2 Obchodného zákonníka dohodli, 

že právne vzťahy založené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka 

v platnom znení. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé túto zmluvu uzatvoriť, oboznámili sa 

dôkladne s jej textom, tomuto porozumeli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodnej vôle oboch zmluvných strán a to 

dodatkami uzatvorenými medzi stranami v písomnej forme. Táto zmluva je vyhotovená v troch 

vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Zmluva nadobúda účinnosť podpisom 

oboch zmluvných strán. 

6.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi Zmluvy a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho www.brestov.sk. 

6.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch /2/ exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu 

a z ktorých každý účastník Zmluvy obdrží po jednom /1/ vyhotovení. 

6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé túto Zmluvu uzatvoriť, Zmluvu uzatvorili na  

základe ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni. Zmluvné strany 

prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť pri uzatváraní Zmluvy nebola obmedzená a Zmluva 

vyjadruje ich skutočnú vôľu. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si pred jej podpísaním 

pozorne prečítali,  jej obsahu porozumeli a na  znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

                                       

V Brestove, dňa: .............. 

 

Predávajúci:       Kupujúci:  
 

 

 

 

 

 

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

          Obec Brestov                                                      Obec Sedliská 

        Jozef Šoltés – starosta obce                                    Mgr. Matej Sabol - starosta obce 


