
KÚPNA ZMLUVA č. 1/2023MAJ 
 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v súlade s § 9a ods. 8 písm. d) zákona 

č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 

Zmluvné strany: 

Predávajúci:   Obec Olováry 

Sídlo:    Olováry 129, 991 22 

IČO:    00 319 481 

DIČ:    2021243202 

Zastúpený:   Mgr. Attila Kanyó 

 

(ďalej len „Predávajúci“) 

a 

Kupujúci:   Dušan Maulík 

Bydlisko:   Olováry 168, 991 22 

Rodné číslo:    

Číslo OP:    

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

Článok I 
 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je predaj nákladného motorového vozidla P-V3S S, ktoré je vo 

výlučnom vlastníctve predávajúceho s nasledovnými identifikačnými údajmi: 

 

typ: P-V3S S 

EČV: bez EČV 

rok výroby: 1958 

farba: zelená 

technický stav: nepojazdné motorové vozidlo 

(ďalej len ako „Predmet kúpy“). 

 

2. Predmet kúpy podľa tejto zmluvy bolo podľa uznesenia OZ č. 10/2022 zo dňa 

15. 12. 2022 vyhlásený za prebytočný/neupotrebiteľný hnuteľný 

majetok. Zostatková hodnota Predmetu kúpy bola podľa výpisu majetku 0,- .   

 

3. Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmet kúpy za vzájomne 

dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmet kúpy za vzájomne dohodnutú kúpnu 

cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva. 

 

 

 

Článok II 

 

Kúpna cena 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmet kúpy vzájomne 

dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1.500,- eur (slovom: jedentisícpäťsto eur). 



Podľa cenovej ponuky spracovateľa kovového odpadu bola vyžiadaná cenová ponuka, na jej 

základe bola určená predajná cena motorového vozidla vo výške 1.500,- eur. 

 

2. Kúpna cena pozostáva zo všeobecnej hodnoty motorového vozidla vo výške 

1.500,- eur.  

 

3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu 

cenu vo výške uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy v hotovosti do pokladne 

Obce Olováry, a to najneskôr do 3 dní od podpisu tejto Zmluvy. 

 

4. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmet kúpy podľa tohto článku Zmluvy 

nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť 

od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné 

strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy 

poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia písomného 

oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu. 

 

Článok III 
 

Oprávnenie na uzavretie Zmluvy 

 

1. Podľa § 9a ods. 8 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov štatutár obce schvaľuje prevod vlastníctva 

hnuteľnej veci obce, ktorej zostatková cena neprevyšuje 3 500 eur. 

 

Článok IV 
 

Stav Predmetu kúpy 

 

1. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetu kúpy riadne oboznámil jeho 

obhliadkou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto 

Zmluvy. Skúšobné jazdy neboli uskutočnené. 

 

2. Kupujúci berie na vedomie, že kupuje nepojazdné a značne opotrebované 

motorové vozidlo a predávajúci nezodpovedá za žiadne vady predmetu kúpy, 

ktoré sú dôsledkom jeho opotrebenia. 

 

Článok V 

 

Odovzdanie Predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prevzatie Predmetu kúpy sa 

uskutoční formou odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného 

kupujúcim a predávajúcim po predložení dokladu o zaplatení kúpnej ceny Kupujúcim. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Predmetu kúpy prechádza 

z Predávajúceho na Kupujúceho momentom jeho prevzatia. 

 



 

                                                               Článok VI 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, po jednom (1) 

vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov dňom jej zverejnenia 

na webovom sídle Predávajúceho. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni 

a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti 

jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

V Olovároch, dňa 27.2.2023 

 

Predávajúci:       Kupujúci: 

 

 

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

Mgr. Attila Kanyó      Dušan Maulík 

starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Olováry, Olováry 129, 991 22, IČO 00319481 

_______________________________________________________________________   

 

 

 

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ  

MOTOROVÉHO VOZIDLA 

 

V zmysle Kúpnej zmluvy č. 1/2023MAJ prevzal Kupujúci Dušan Maulík, Olováry 168, 991 

22 predmet zmluvy podľa článku I. Kúpnej zmluvy: 

 

Motorové vozidlo: P-V3S S 

 

Kupujúci – Dušan Maulík je oboznámený so stavom predmetu zmluvy. Dňom prevzatia t. j. 

27.2.2023 nadobúda Kupujúci vlastnícke právo k predmetu zmluvy. 

 

 

Predávajúci/Odovzávajúci:     Kupujúci/Preberajúci: 

 

 

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

Mgr. Attila Kanyó      Dušan Maulík 

starosta  

 


