Kúpna zmluva o prevode spoluvlastníckeho
podielu k hnuteľnej veci
uzavretá v zmysle Občianskeho zákonníka
Predávajúci:
Obec Tajov
Tajov 79, Tajov
zastúpený Mgr. Janette Cimermanová, starostka obce,
IČO: 00 313 882
(ďalej len predávajúci v príslušnom gramatickom tvare)
Kupujúci:
Rímsko-katolícka cirkev v Tajove, farnosť Tajov
sídlo Tajov 60, 976 34 Tajov, SR,
IČO: 31 938 507,
(ďalej len kupujúci v príslušnom gramatickom tvare)
Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej podľa ustanovení
Občianskeho zákonníka (ďalej v texte len ako zmluva v príslušnom gramatickom tvare).
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
Predávajúci je výlučným vlastníkom snehovej frézy CUB CADET 526 HD SWE, žltej
farby, výkon motora - pracovné 7,4 kW/HP, typ motora Cub Cadet ThorX 90, objem motora
357 ccm (ďalej len ako predmet prevodu).
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je prevod spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3-ina k celku
k predmetu prevodu z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto
zmluvou.
2. Touto zmluvou predávajúci predáva spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/3-ina k celku k
predmetu prevodu kupujúcemu do jeho vlastníctva.
Článok III.
Kúpna cena
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmetu prevodu kúpnu cenu
v celkovej výške 500 Eur (slovom: päťsto euro).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu v hotovosti pri podpise tejto
zmluvy.
3. O prevzatí kúpnej ceny vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.
Článok IV.
Ostatné ujednania

1. Kupujúci sa so stavom predmetu prevodu oboznámil prehliadkou a skúškou pracovného
výkonu a kupuje predmet prevodu v stave v akom stojí a leží.
2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet prevodu je bez záložných práv a iných práv
zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. Rovnako prehlasuje, že predmet
prevodu nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním nebola páchaná trestná činnosť.
3. Predávajúci rovnako vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy:
a) neexistujú žiadne splatné a nesplnené daňové povinnosti, ktoré by sa vzťahovali na
predmet prevodu,
b) neexistuje žiadna právne účinná zmluva o budúcej zmluve, alebo kúpna zmluva,
ktorou by sa zaviazali previesť alebo ktorou by previedol predmet prevodu a zároveň
sa zaväzuje, že takúto zmluvu v budúcnosti ani neuzavrie,
c) predmet prevodu neprenechá do užívania tretej osobe, ani ich inak nezaťaží,
d) neexistujú žiadne skutočnosti, pre ktoré by bolo možné tomuto právnemu úkonu
odporovať.
4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že nakoľko sa na základe tejto zmluvy stanú
podielovými spoluvlastníkmi hnuteľnej veci, budú predmet prevodu užívať spoločne
podľa vzájomnej dohody a potreby a to na účely, na ktoré je predmet prevodu určený.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že pri užívaní predmetu prevodu budú zohľadnené
výšky spoluvlastníckych podielov a zaväzujú sa pri užívaní predmetu prevodu,
postupovať ohľaduplne k potrebám druhej strany a to tak aby boli zabezpečené potreby
každej zmluvnej strany.
5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predmet prevodu bude celoročne uskladnený
u predávajúceho a kupujúci si ho bude podľa potreby preberať od predávajúceho.
6. Pohonné hmoty na prevádzku si bude každá zmluvná strana hradiť sama.
Článok V.
Záverečné ujednania
1. Predaj na základe tejto zmluvy sa uskutočňuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania všetkými zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k zmluve musia mať písomnú
formu. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jednom rovnopise.
4. Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali,
porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.
V Banskej Bystrici dňa 24.5.2019.

.........................................................
predávajúci

.........................................................
kupujúci
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