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KÚPNA ZMLUVA 
 
 
Zmluvné strany: 
 
Meno a priezvisko: Božena CVANCIGEROVÁ 
Dátum narodenia: 06.03.1956 
Rodné číslo:   
Trvale bytom:  ul. Letná 281/2, 065 44 Plaveč 
IČO:                             33083193 
Číslo OP:                     EB 170472  
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
 
 (ďalej len ako „predávajúci“) 
 
a 
 
Obchodné meno: Obec  P l a v e č 
Sídlo:   ul. Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč 
IČO:   00330116 
DIČ:   2020698768 
V zastúpení:              Ing. Štefan Murcko, starosta obce  
Bankové spojenie: VUB Stará Ľubovňa   
Číslo účtu:   13228602/0200  
 
(ďalej len ako „kupujúci“) 
 
 
uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „zmluva“): 
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

 
Predávajúci je výlučným vlastníkom plynového kúrenia v prenajatých priestoroch Domu služieb, 
Námestie SNP 100/10, Plaveč, ktoré boli vybudované so súhlasom vlastníka objektu Obce 
Plaveč na vlastné náklady nájomcu – predávajúceho. Kúrenie pozostáva z plynomernej skrinky, 
plynovej pece Gama 4, plynovej pece Gama 2 a rozvodných potrubí.  
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
Predávajúci prehlasuje, že predmetné zariadenie opísané v článku I. je jeho výlučným 
vlastníctvom a touto zmluvou predáva kupujúcemu toto zariadenie za vzájomne dohodnutú a 
preukázanú kúpnu cenu (faktúry) a kupujúci ho kupuje do svojho výlučného vlastníctva.  
 
 

Článok III 
Kúpna cena 

 
Kupujúci sa dohodli na úhrade preukázaných nákladov za vybudovanie zariadenia opísaného 
v článku I. vo výške 737,09 € (slovom sedemstotridsaťsedem eur a deväť centov). Časť nákladov 
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vo výške 170,14 € bolo odpočítané z nájmu predávajúceho. Preukázateľné náklady – faktúry 
tvoria prílohu tejto zmluvy.  
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 
737,09 € v hotovosti pri podpise tejto zmluvy a odovzdaní predmetu kúpy. 
 
 

Článok IV 
Stav predmetu zmluvy 

 
Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy je používaný a v plne funkčnom stave.  
 
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného zariadenia riadne oboznámil jeho obhliadkou 
a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

 
 

Článok V 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predmetné zariadenie odovzdá predávajúci kupujúcemu po 
podpise zmluvy a následnej úhrade kúpnej ceny. Toto zariadenie však bude predávajúci používať 
v súlade s platnou nájomnou zmluvou. 

 
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre 
každú zo zmluvných strán.  
 
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak 
súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako 
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.  
 
 
V Plavči, dňa 23.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   _____________________________  
Predávajúci      Kupujúci 


