
Kúpna zmluva na ojazdené auto 

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
Kupujúci:      

Obec Kostoľany nad Hornádom 
Sídlo:     Košická 34, 044 31 Kostoľany nad Hornádom 
Zastúpená:     Mgr. Anton Medvec, starosta obce  
IČO:      35550091 
DIČ:      2021699295 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s. Košice 
     IBAN: SK47 0200 0000 0016 9010 5858  
(v ďalej „kupujúci")  
 
Predávajúci:  
 
Meno a priezvisko:    Štefan Mariščák 
Dátum narodenia:   03.11.1947 
Číslo O.P.:     EH 483192 
Trvalé bydlisko:    Jenisejská 1436/65 , 040 12 Košice  
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. Bratislava  
Číslo účtu:     IBAN: SK97 0200 0000 0015 7834 8542 
 
(v ďalšom „predávajúci")  
 
 

Čl. l 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa osobného automobilu (typ).  
Továrenská značka:    ŠKODA FABIA 
Rok výroby:     2006 
Obsah valcov (cm3):    1198 cm3 
Číslo karosérie:    TMBPY16YX64646903 
Číslo technického preukazu:   SF692332 
EVC:      KE018ET 
 

Čl.2 
Kúpna cena 

 
Predávajúci a kupujúci sa pri predmete kúpy dohodli na kúpnej cene: 2 100 EUR (slovami 
dvetisícsto EUR).  
 

Čl. 3 
Spôsob platenia kúpnej ceny 

 
Kúpna cena uvedená v čl. 2 tejto zmluvy, bude vyplatená bezhotovostne bankovým prevodom 
na účet predávajúceho do dvoch dní od podpisu tejto zmluvy.  
 



Čl. 4 
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy 

 
1. Zmluvne strany sa dohodli, že vlastníctvo veci prejde z predávajúceho na kupujúceho:  
a) Po prepise predmetu zmluvy uvedenom v čl. 1 tejto zmluvy z predávajúceho na kupujúceho  
b) Po zaplatení dohodnutej ceny uvedenej v čl. 2 tejto zmluvy  
2. Ďalej sa zmluvne strany dohodli, že predávajúci je povinný prepísať predmet zmluvy 
uvedený v čl. 1 najneskôr do 15 pracovných dni od podpisu tejto kúpno-predajnej zmluvy. 
 
 

Čl. 5  
Ďalšie zjednania 

 
1. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav kupovanej veci.  
2. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetnej veci a 
nezatajil žiadne skutočnosti, pripadne závady, o ktorých vedel a mohli by viest' k 
znehodnoteniu predmetnej veci.  
3. V prípade, že takáto skutočnosť' bude preukázaná, je predávajúci povinný tieto závady 
odstrániť' najneskôr do 7 pracovných dni odo dňa, kedy mu boli tieto skutočnosti hlásené.  
4. Výdavky spôsobené opravou zistených závad budú hradené predávajúcim.  
5. V prípade, že sa bude jednať o závadu, ktorú mohol zistiť len kvalifikovaný pracovník, táto 
závada bude odstránená na náklady kupujúceho.  
 

Čl.6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  
2. Zmluvu je možné zrušiť' alebo zmeniť' po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 
forme.  
3. V otázkach, ktoré nie sú výslovné v zmluve ustanovene, sa zmluvne strany budú riadiť' 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  
4. Obidve zmluvne strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni, ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 
určíte, vážne a zrozumiteľne.  
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na elektronickej tabuli kupujúceho.  
6. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých 
jeden dostane strana predávajúca a dva strana kupujúca.  
 
 
V Trebejove, dňa    5. 5. 2022   
 
 
Predávajúci:        Kupujúci:  
 
 
 
 
 
Štefan Mariščák            Mgr. Anton Medvec 

starosta obce  


