
ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA
č. 594/2011

uzavretá medzí týmito zmluvnými stranami:

1. Predávaj úd ; 
Sídlo :
Zástupca :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie 
Číslo účtu:

OBEC TOPOĽČIANKY
Topoľčianky, Hlavná 114
Juraj Mesko -  starosta obce
308 536
2021038041
DEXIA a.s. Vráble
2310508001/5600

í
2.Kupujúci: ;

Sídlo /Bydlisko : 
Zástupca :
IČO :
DIČ ;
Bankové spojenie 
Číslo účtu:

OBEC Žitavany
Športová 
Juraj Obert 
37869451 
2021701528
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
232084290/0900

Článok I.

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla :
značka :
t y p :
rok výroby : 
podvozok: 
m otor;
ŠPZ;
(ďalej len „vozidlo“)

Škoda 706 RTHP 
12-706-RTHP 
1969
výrobca LIAZ Liberec, typ 12-706-RTHP, v.č.- 120084911 
^^robca- LIAZ typ-706, v.č.120083911 
ZM 520 AO

2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje vozidlo, uvedené v predchádzajúcom odseku 
tohto článlcu. Vlastníctvo k vozidlu prechádza na kupujúceho nasledujúcim dňom po dni jej 
zverejnenia. K tomuto dňu je predávajúci povinný kupujúcemu vozidlo odovzdať.

3. Predávajúci je povinný zároveň s vozidlom odovzdať kupujúcemu aj doklady o 
technickej spôsobilosti vozidla -  Technický preukaz motorového vozidla -  prívesu.

Článok II.

1. Kupujúci sa zaväzuje ku dňu podpisu tejto zmluvy zaplatiť zaňlio predávajúcemu 
dohodnutú kúpnu cenu 500 € ( slovom päťsto eur ). Táto kúpna cena bola odsúhlasená 
Obecným zastupiteľstvom v Topoľčiankach dňa 24.2.201 L



2. Kúpna cena bude uliradená prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho, 
pričom za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy bude kúpna cena pripísaná na účet 
predávajúceho.

£

Článok III.

1. Registráciu 2meny vlastníka vozidla na dopravnom inšpektoráte je povinný vykonať 
kupujúci, ktorý talctiež platí správne poplatlcy s tým spojené. Predávajúci je povinný 
poskytnúť kupujúcemu potrebnú súčinnosť.

2. Kupujúci vozidlo kupuje vtalcom stave alco si ho prezrel pred uzavretím tejto 
kúpnej zmluvy.

3. Túto zmluvu je možné meniť iba vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami.

4. Vzťaliy medzi zmluvnými stranami, Ictoré táto zmluva bližšie neupravuje, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonm'ka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z Ictorých každá zmluvná strana 
obdrží po jednom vyhotovení. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonnílía v nadväznosti na §5a, ods.l a 5 
zálcona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Topoľčiankach dňa 28.2.2011

JKupujúci


