
KÚPNA ZMLUVA

v súlade s ust. § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Z.z., Obchodný zákonník, v platnom znení,
uzavretá nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi:

Mesto Modra
v zastúpení: Mgr. Juraj Petrakovič, primátor
sídlo: Dukelská 38,90001 Modra
IČO: 00304956

DIČ: 2020662193
číslo účtu: 23623112/0200
(ďalej len "kupujúci")

a

LESY MODRA, s.r.o.
v zastúpení: Ing. Milan Gajar, konateľ
Sídlo: Harmónia 3001,90001 Modra
IČO: 34110186
DIČ: 2020360947
DIČ DPH: SK2020360947
Registrácia: OR Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka číslo 13095/B
(ďalej len "Predávajúci")

1. Úvodné ustanovenia

1.1.Predávajúci prehlasuje Kupujúcemu, že je výlučným vlastníkom nižšie uvedeného Automobilu:
a) ZNAČKA: JEEP
b) MODEL: Compass
c) Rok výroby: 2008
d) FARBA: Zelená metalíza tmavá
e) WIN: 1J8FFN7W87D395069
f) EČV: PK655BV
(ďalej len "Automobil")

2. Predmet zmluvy

2.l.Účastníci tejto zmluvy uznávajú za nesporné, že Predávajúci touto zmluvou predáva
Kupujúcemu Automobil špecifikovaný v článku I. tejto zmluvy, vrátane jeho súčastí,
príslušenstva a s potrebnými dokladmi pre užívanie predmetného Automobilu, za dohodnutú
kúpnu cenu a Kupujúci týmto vyššie uvedený Automobil od Predávajúceho za dohodnutú kúpnu
cenu kupuje a prijíma do svojho vlastníctva.

2.2.Predávajúci svojim podpisom na tejto zmluve prehlasuje, že Automobil nemá žiadne právne
vady, ktoré by bránili alebo obmedzovali Kupujúceho vo voľnej dispozícii s Automobilom, ani
mu nie sú známe žiadne vady okrem bežného opotrebenia.



4.3. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie Automobilu.

4.4. Okamihom podpisu kúpnej zmluvy prechádza nebezpečenstvo poškodenia na kupujúceho,
ktorý zároveň zodpovedá za užívanie vozidla (objektívna zodpovednosť).

V. Dohoda zmluvných strán o aplikácii Obchodného zákonníka

5.1. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli v zmysle ustanovení § 262 ods. 1 a 2 zákona č.
513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, že ich záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa
spravuje Obchodným zákonníkom.

VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Táto zmluva nadobúda platnosť aj účinnosť po podpise oboma zmluvnými stranami dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke predávajúceho.

6.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých Predávajúci a Kupujúci dostanú po
jednom. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné iba v písomnej forme a musia
byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

6.3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a jej obsahu rozumejú. Ďalej prehlasujú, že
táto zmluva je prejavom ich pravej a slobodnej vôle a nie je uzatváraná v tiesni alebo za
nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripojujú svoje vlastnoručné podpisy.

V Modre dňa

Predávajúci Kupujúci

LESY MODRA,
Harmónia 3001. 9000
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