
KÚPNA  ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

uzavretá medzi:

Obec Klokoč
sídlo:   Obecný úrad Klokoč
             Klokoč 1

 962 25 Klokoč
zastúpená:  Radoslav Hruška – starosta obce
IČO: 00319996
DIČ: 2021318706

(ďalej len ako kupujúci)

a 

Tomáš Broczko,  rod. Broczko
nar.:     -
r.č.:      -
Mob.:   -
bytom: Zvolenská cesta 401/61, Krupina
občan SR

(ďalej ako predávajúci )

za nasledovných podmienok:     

 
Čl. I.

Predmet zmluvy

1.) Predávajúci  predáva Profesionálny bežecký pás zn. PRECOR

Čl. II.
Kúpna cena

1.) Predávajúci a kupujúci sa dohodli,  že kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená vo
výške  480,- € (slovom Štyristoosemdesiat eur).

2.) Kúpna cena v celom rozsahu je splatná pri podpísaní tejto kúpnej zmluvy a kupujúci je
povinný uhradiť kúpnu cenu  predávajúcemu pri prebratí predmetu kúpy. 



 
Čl. IV.

Všeobecné ustanovenia

1.)Predávajúci  prehlasuje,  že  predmet  kúpy je  predávaný  ko  používaný  a, že  okrem
nefunkčnej funkcie „Zdvyh“ nie su predávajúcemu známe žiadne vady na ktoré by bolo
potrebné kupujúceho upozorniť.

2.)Kupujúci prehlasuje, že stav kupovanej nehnuteľnosti dobre pozná z ohliadky na mieste
samom a že  si  je  vedomý technického  stavu predávaného predmetu  kúpy a kupuje  ho
v stave v akom sa ku dňu podpísania tejto zmluvy nachádza.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia

1) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili  dobrovoľne, na základe ich slobodnej
a vážnej vôle, že ju neuzatvorili  v tiesni, ani za zrejme nevýhodných podmienok, že si
zmluvu prečítali,   jej   ustanoveniam porozumeli  a   zmluvu schválili,  na znak čoho ju
vlastnoručne podpísali.

2) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane
po jednom exemplári.

3) Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom jej  podpísania  zmluvnými  stranami  a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občian-
skeho zákonníka  v znení  neskorších predpisov.  Vecnoprávne účinky zmluva nadobúda
dňom  právoplatnosti  rozhodnutia  príslušného  orgánu  o  povolení  vkladu  vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností.

    Klokoč, dňa  04.04.2022

       

          za predávajúceho:                                                         za kupujúceho:

        ......................................                                  ......................................
             Tomáš Broczko                                                            Radoslav Hruška      

             
                                                          


