
I Kúpno predajná zmluva na motorové vozidlo
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 40/1964 Z.z.

medzi zmluvnými stranami:
Kupujúci:
Spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
mč:
IBA
Zastúpený:

Obec Nová Ves
Nová Ves 200, 991 05 Sklabiná
00650200
2021296453
SK38 0900 0000 005116554155
Maroš Varholák - starosta obce

(ďalej "Kupujúci")
Predávajúci:
Spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
mč:
rč DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:

MEPOS, s.r.o.
Fiľakovská cesta, 984 O l Lučenec
31595758
2020465095
SK2020465095
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK38 0900 0000 0051 1655 4155

Mgr. Bibiána Hulinová, konateľ spoločnosti
Dušan Rekšák, konateľ spoločnosti
Ľuba Čavojová, konateľ spoločnosti
Ľuba Čavojová - výkonný riaditeľ podľa plnej moci zo dňa 24.05.2016V zastúpení:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:
1540/S

(ďalej "Predávaj úci ")
uzatvorili túto kúpnu zmluvu (ďalej "Zmluva"):

,.- Článok l. - Predmet zmluvy

l. Predávajúci je výlučným vlastníkom nákladného motorového vozidla:

Značka:
Obchodný názov:
Druh (typ):
VIN:
Výrobné Č. motora:
Farba:
Evid. Č. vozidla:
Dátum prvej evidencie vozidla:

ajazdených km:

LIAZ
151.270K- K

BA reťazový nakladač
TNG l50260J2DA 1306
Ml.2 A-MŠ 640 F
Červená
LC543AE
07.09.1988
56233

2. Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu predmetné nákladnémotorové vozidlo za vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu podľa článku II. a Kupujúci predmetné nákladné motorové vozidlo za vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Článok ll. - Kúpna cena

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške600,OO € bez DPH resp.720,OO
EUR s DPH



Článok III. -Platobné podmienky
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu bankovým prevodom na bankový účet č. Ú.

IBAN SK38 0900 0000 0051 16554155, vedený v Slovenskej sporiteľni.
2. Kúpna cenaje splatná v lehote 15 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy.

Článok IV. - Stav motorového vozidla

l. Predávajúci vyhlasuje, že nákladné motorové vozidlo je v stave zodpovedajúce jeho veku.
2. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti o technickom
stave vozidla.
3. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom nákladného motorového vozidla riadne oboznámil.

Článok V. - Odovzdanie vozidla a prevod vlastníckeho práva

1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmetné nákladné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci
Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy. Nákladné motorové vozidlo sa nachádza na v sídle
spoločnostiMEPOS, s.r.o., Fil'akovská cesta 292, 984 01 Lučenec.
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k motorovému vozidlu prechádza z
Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku II. tejto Zmluvy.

Článok VI. - Povinnosti predávaj úceho

l. Odovzdať predmet predávané nákladné motorové vozidlo v čase a mieste určenom v tejto zmluve
podľa článku IV.
2. Odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné najeho prevzatie a užívanie.

Článok VII. - Povinnosti kupujúceho

l. Zaplatiť za kupované nákladné motorové vozidlo cenu podľa článku Il. a prevziať nákladné motorové
vozidlo v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.
2. Vykonať prepis vlastníctva kupovaného vozidla na dopravnom inšpektoráte do 10 dní od podpisu
zmluvy.

Článok VIII. - Osobitné ustanovenia

l. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. .
4. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom.znení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe
slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si
prečítali,jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami s účinnosťou dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej adrese kupujúceho.

V Lučenci, dňa

Kupujúci: Predávajúci:

M


