
Obec Poproč 

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč 

 

 
č. spisu: OcU-I-294/2020 

 

Zápis v spise 
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. 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 som na webovom sídle obce Poproč zverejnila: 

 

- KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA, č. spisu OcU-I-294/2020  

- uzavretú: 10.06.2020 

- zverejnenú: 10.06.2020 

- účinnú: 11.06.2020 

 

- zmluvné strany: 

 

1.) Obec Poproč 

Školská 2 

044 24 Poproč 

Zastúpená: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starosta obce 

 

2.) Obec Radatice 

Radatice 105 

082 42  Bzenov 

 

 

Predmet zmluvy: RTO motor 

 

V Poproči, 10.06.2020 

       

 

                                                                                                                                 

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

                                                                                                Jana Juríková 

                                                                                        



KÚPNO – PREDAJNÁ ZMLUVA                                                                              
 

uzavretá podľa ust. § 409 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení  

Obchodný zákonník,   m e d z i  :  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Z m l u v n é   s t r a n y : 

 

Kupujúci :         Obec Poproč 

                          so sídlom   :     Školská 2, 044 24 Poproč 

                          v zastúpení :    Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

                                                  starostka obce 

                          IČO :               00 324 63 

                          DIČ :               2020746189, obec nie je platcom DPH 

                          bank. spoj.  :    Prima Banka Slovensko a.s.,  

                                                   č. ú.  SK07 5600 0000 0004 0477 0001 

                          tel. kontakt :    055 – 466 81 71, 0907 950 728 

                          e-mail :            sekretariat@poproc.sk        

 

Predávajúci :     Obec Radatice 

                          so sídlom   :     Radatice 105, 082 42 Bzenov 

                          v zastúpení :    Mgr. Gabriela Viazanková  

                                                  starostka obce 

                          IČO :               00 327 662 

                          DIČ :               2020543283, obec nie je platcom DPH 

                          bank. spoj.  :    Prima Banka Slovensko a.s.,  

                                                   č. ú.  SK57 5600 0000 0004 5682 9001 

                          tel. kontakt :    051 – 77 96 234,  0905 207 706  

                          e-mail :            obecradatice@onlinenet.sk 

 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenie 

 

1.1  Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci, uvedenej  v nižšie uvedených usta- 

 noveniach tejto zmluvy 

 

mailto:sekretariat@poproc.sk
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Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúce -  

          ho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou.  

2.2   Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje previesť na  kupujúceho vlastnícke právo k hnu -   

         teľnej veci uvedenej  v  bode 2.3  tejto  zmluvy   a  kupujúci  sa  zaväzuje predmet  kúpy 

         prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu  cenu  za  podmienok  stanovených  

         touto zmluvou. 

2.3    Touto kúpno-predajnou zmluvou predávajúci predáva a kupujúci kupuje hnuteľnú vec:   

RTO motor 

v následujúcej špecifikácií : 

typové označenie:            Škoda 706 RT  

druh motoru:                    vznetový, radový, štvordobý, OHV, kvapalinou chladený  

                                         šesťvalec 
vŕtanie:                             125 mm 

zdvih:                               160 mm 

celkový objem valcov:     11781 cm 

stupeň kompresie:            16,5  

výkon motora pri 1900o t/min - 118 kW 

náplň oleja:                      12 litrov 

spojka :                             suchá kotúčová 

prevodovka:                     5 stupňov dopredu, jeden vzad, 

                                         pomocný pohon pre požiarne čerpadlo  
predná náprava :              hnacia, tuhá s vypínateľným pohonom a uzávierkou 

                                         diferenciálu 

                                         nálpň oleja:  4 litre 

zadná náprava:                 hnacia, tuhá s uzávierkou diferenciálu 

                                         náplň oleja:  9 litrov 

 

2.4    Predávajúci  prehlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani  

         iné právne povinnosti v prospech tretej osoby. 

2.5    Jedná sa používaný funkčný predmet kúpy, ktorý  je  primerane  opotrebovaný  svojmu  

         veku.  Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy, tak ako ho s ním oboz-       

         námil predávajúci. 

 

 

 

Článok 3 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

3.1    Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene 

         vo výške  400 ,- € 

         slovom :   Štyristo  Euro.  

3.3    Kúpna cena bude uhradená na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej predává- 

         vajúcim, ktorý musí spĺňať náležitosti daňového dokladu.  Splatnosť faktúry je 30 dní od   



        jej doručenia kupujúcemu.    

 

 

Článok 4 

Prevzatie predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody 

 

4.1    Prevzatie predmetu kúpy sa uskutočňuje v mieste sídla predávajúceho. Dopravné nákla - 

         dy znáša kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.     

4.2    Nebezpečenstvo škody na  predmete  kúpy  prechádza  na  kupujúceho  momentom jeho 

         prevzatia. 

 

 

Článok 5 

Vlastnícke právo a zodpovednosť za vady 

 

5.1    Vlastnícke právo na kupujúceho prechádza úplným zaplatením kúpnej ceny.  

5.2    Nároky predávajúceho z vád predmetu kúpy sa  spravujú  podľa  všeobecných  ustano - 

         vení Zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení – Obchodný zákonník. 

5.3    V prípade, že dôjde k osobnému odberu predmetu kúpy a zmluvné strany sa nedohodnú  

         na inom odbere/dodávke predmetu kúpy, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu do- 

         dací list.   

5.4    V prípade, že predmet  kúpy  bude  za  kupujúceho  preberať  poverená  osoba, môže tak  

         urobiť len na základe úradne overenej plnej moci. 

 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

 

6.1    Táto  zmluva  nadobúda  platnosť dňom  jej  podpísaním  oboma  zmluvnými stranami a   

         účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

6.2    Nezverejnenie alebo oneskorené zverejnenie zmluvy na web stránke nemá vplyv na pre-            

         chod nebezpečenstva škody na predmete kúpy a na nadobudnutie vlastníckeho práva.     

 

6.3    Zmluvné strany sa v  súlade   s  ust.  § 262 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka dohodli, že 

         právne  vzťahy  založené  touto  zmluvou  sa  budú  riadiť  ustanoveniami   Obchodného 

         zákonníka v platnom znení. 

6.4    V prípade, že dôjde medzi zmluvnými stranami k sporu, zaväzujú sa tento riešiť  zmier - 

         nou cestou a v prípade nedosiahnutia konsenzu sa ktorákoľvek  poškodená  strana  môže 

         obrátiť so svojimi nárokmi na vecne a miestne príslušný súd. 

6.5    Meniť a dopĺňať  túto  zmluvu  je  možné len na základe zhodnej vôle oboch zmluvných  

         strán a to dodatkami uzatvorenými medzi zmluvnými stranami v písomnej forme. 

6.6    Táto  zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z  ktorých  každý  má  platnosť origi - 

         nálu. 



 

6.7    Zmluvné  strany  prehlasujú, že si zmluvu prečítali jej ustanoveniam porozumeli, vyhla -      

         sujú, že zmluva nie je spísaná v tiesni ani za  inak  nevýhodných  podmienok  a  na  znak  

         súhlasu ju podpisujú.   

 

 

 

         V Poproči, dňa 10.06.2020            V Radaticiach, dňa 08.06.2020 

 

 

 

 

          Za kupujúceho  :                                             Za predávajúceho : 

 

 

 

 

         Ing. Iveta Komorová Hiľovská                       Mgr. Gabriela Viazanková      

         starostka Obce Poproč                                     starostka Obce Radatice   

     

  

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 


