
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci 
 
 
Predávajúci:  Karol Bartal 
Dátum narodenia: 21. 01. 1960 
Číslo OP:   
Trvalé bydlisko: 943 55  Bruty 240 
(ďalej len „Predávajúci“) 
 
a 
 
Kupujúci:  Obec Bruty 
IČO:   00 308 820 
Zastúpená:  starostom obce Ing. Alexandrom Hubačom 
(ďalej len „Kupujúci“) 
 
 
Zmluvné strany sa dňa 03. 06. 2013 dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej v zmysle 
ustanovenia § 588 a nasl. a § 580 a § 581 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  (ďalej len 
„Zmluva“). 
 
 

Čl. 1 
 

a) Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí, a to: 
 

- skriňa s vitrínou v počte 1 ks, 
- kovová skriňa v počte 1 ks, 
- regál v počte 1 ks, 
- alarm systém v počte 1 ks, 
- stropné ventilátory v počte 2 ks, 
- garniže v počte 1 ks, 
- záclony v počte 5 ks, 
- ventilátor zabudovaný v stene v počte 1 ks. 

 
(ďalej len „Predmet kúpy“) 
 

b) Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy oboznámil so stavom Predmetu 
kúpy, tento stav mu je dobre známy, nevymieňuje si osobitné vlastnosti Predmetu kúpy 
a Predmet kúpy v tomto stave od Predávajúceho kupuje. 

 
c) Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci za nižšie dojednaných podmienok Predmet 

kúpy v celosti predáva Kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva a Kupujúci Predmet 
kúpy v celosti bez výhrad od Predávajúceho kupuje do svojho výlučného vlastníctva. 

 
 

Čl. 2 
 
a) Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena Predmetu kúpy je vo výške 500,00 EUR 

(slovom: päťsto eur).  
b) Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že na základe Uznesenia č. 24/31052013 schváleného 

obecným zastupiteľstvom obce Bruty na 16. zastupiteľstve dňa 31. 05. 2013 kúpna cena 



Predmetu kúpy bude uhradená formou vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov 
zmluvných strán tak, že pohľadávka predávajúceho – dohodnutá kúpna cena - vzniknutá 
na základe tejto kúpnej zmluve voči kupujúcemu sa započíta voči pohľadávke 
kupujúceho voči predávajúcemu, ktorá vznikla z dôvodu nedoplatku na nájomnom vo 
výške 995,50 Eur. 

c)  Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je zaplatená dňom podpísania tejto zmluvy 
zmluvnými stranami. 

 
 

Čl. 3 
 
Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy v deň podpisu tejto 
Zmluvy a táto zmluva je aj zároveň potvrdením o odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy 
zmluvnými stranami.. 
 
 

Čl. 4 
 

a) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať 
písomnú formu. 

b) Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží 1 rovnopis 
a kupujúci 2 rovnopisy. 

c) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, 
nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju 
prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu je podpísali. 

d) Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
 
V Brutoch, dňa 02. 06. 2013 

 
 
 
 

............................................    ............................................... 
                         Karol Bartal          Ing. Alexander Hubač 
                          starosta obce Bruty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


