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K ú p n a    z m l u v a 
/uzavretá podľa ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník/ 

 
 
Predávajúci: 

Michal Budziňák 

nar.  xx.xx.xxxx 

bytom:  Slovenského odboja 181/9 

058 01 Poprad 

  
 (ďale len ako „Predávajúci“) 
 
a 
 
Kupujúci: 

Obec Jakubany  
Sídlo:  Jakubany 555, 065 12 Jakubany 
IČO:  00 329 924   
zastúpená: JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce  
 
 (ďalej len ako „Kupujúci“) 

 
uzavreli v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov, túto Kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare), podstatou 
ktorej je záväzok Predávajúceho odovzdať predmet kúpy Kupujúcemu a záväzok Kupujúceho predmet kúpy 
prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutá kúpnu cenu, to všetko za, v tejto Zmluve upravených, 
nasledovných podmienok:  

 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

 
1.1.Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu kúpy  - univerzálny elektrický kuchynský robot 
RE22.. Predmetom kúpy je univerzálny elektrický kuchynský robot RE22 spolu s príslušenstvom.. 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
2.1.Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu a Kupujúci touto Zmluvou kupuje od Predávajúceho hnuteľné 
veci špecifikované v Článku I bod 1.1. tejto Zmluvy, do svojho výlučného vlastníctva (ďalej aj ako „Predmet 
zmluvy“) za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v Článku III bod 3.1. tejto Zmluvy. 
 
2.2.Predávajúci prehlasuje, že Kupujúceho oboznámil so všetkými skutočnosťami týkajúcimi sa Predmetu zmluvy 
uvedenými v Článku I tejto Zmluvy. 
 
2.3.Kupujúci prehlasuje, že sa so skutočnosťami týkajúcimi sa Predmetu zmluvy uvedenými v Článku I tejto 
Zmluvy, oboznámil, že si Predmet zmluvy prezrel jeho vonkajšou obhliadkou a že kupuje Predmet zmluvy v stave, 
v akom sa nachádza ku dňu podpísania tejto Zmluvy zmluvnými stranami. 
 
2.4.Zároveň sa Zmluvné strany dohodli, že ak aj dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú Predávajúci Kupujúceho 
neupozornil alebo ktorú mal Predmet zmluvy v čase predaja/kúpy, nemá Kupujúci právo na zľavu z dojednanej 
ceny. 
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Článok III 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 
3.1.Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmet zmluvy vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 
2150 Eur (slovom: dvetisícstopätdesiat Eur) (ďalej len „kúpna cena“).  
 
3.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kúpnu cenu vo výške stanovenej v bode 3.1. tohto Článku je povinný zaplatiť 
Kupujúci Predávajúcemu bezhotovostným prevodom  na bankový účet predávajúceho č. – IBAN: SK 40 0200 0000 
0015 1710 7454 a to v lehote 3 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 

Odovzdanie Predmetu zmluvy a prevod vlastníckeho práva 
 
4.1.Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Predmet zmluvy Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu pri 
podpise tejto zmluvy. 
 
4.2.Predávajúci sa zaväzuje, že vlastnícke právo k Predmetu zmluvy prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho 
v deň odovzdania Predmetu zmluvy Predávajúcim Kupujúcemu. 
 
4.3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať od Predávajúceho Predmet kúpy v deň podpísania tejto Zmluvy. 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1.Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi, všetko v platnom znení.  
 
6.2.Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len dodatkom k tejto Zmluve, 
ktorý musí byť vyhotovený v písomnej forme.  
 
6.3.Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, a teda po jednom rovnopise pre každú 
zo Zmluvných strán. 
 
6.4.Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy riadne prečítali a prehlasujú, že rozumejú jej obsahu, a teda 
všetkým v nej uvedeným ustanoveniam, a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, Zmluvné strany pripájajú 
vlastnoručné podpisy, čím jej znenie podpisujú ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle, to všetko nie za nápadne 
nevýhodných podmienok a nie v tiesni.  
 
6.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
    
V  Jakubanoch dňa 24.10.2022 
 
 
     Podpis Predávajúceho:        Podpis Kupujúceho: 
 
 

podpísané       podpísané 
 
 
----------------------------------------           -------------------------------------- 
      Michal Budziňak          JUDr. Jozef Mačuga,  

                              Obec Jakubany 


