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Kúpno - predajná zmluva 
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
Čl. 1 

 
Kupujúci:  Obec Skalité 
  Zástupná: PaedDr. Jozefom Cechom, starostom obce 
  Sídlo:  023 14 Skalité č. 598 
  IČO:  00314285 
  DIČ:  2020553260 
  Č. účtu:SK78 5200 0000 0000 0953 3073 
 
Predávajúci: DESERVIO-SK, spol. s. r.o. 
  Zastúpená: Šmatlava Marián, konateľ 
  Sídlo: 023 14 Skalité č. 731 
  IČO: 47020709 
  Č. účtu:SK42 8330 0000 0020 0053 8686 
 

 
Čl. 2 

Predmet zmluvy 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje predať kupujúcemu predmet kúpy: Drevený altánok. 
2. Predávajúci sa ďalej zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na predmet 

zmluvy. 
3. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy uvedený v tomto článku prevziať a včas 

zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve. 
4. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je v jeho výlučnom vlastníctve bez tiarch.  
 

Čl. 3 
Kúpna cena 

 
1. Kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená na základe Uznesenia Obecného 

zastupiteľstva v Skalitom č. 18/2020 zo dňa 12.3.2020 v celkovej výške 3 000,- € 
(slovom: tritisíc euro). 

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. 

 
Čl. 4 

Prevod vlastníckeho práva 
 

1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy uvedenému v čl. 1 tejto zmluvy nadobúda 
kupujúci momentom zaplatenia kúpnej ceny a to v plnej výške uvedenej v čl. 3, bod 1.. 
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Čl. 5 
Ostatné dojednania 

 
1. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu 

zmluvy a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil. 
2. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že 

miera opotrebenia zodpovedá veku a dohodnutej cene. 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva bola uzatvorená na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Skalitom  

č. 18/2020 zo dňa 12.3.2020. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvný strán. 
3. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode písomnou formou. 
4. Zmluvné strany podpisom zmluvy prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto 

zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju 
uzatvorili z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 

5. Ostatné veci neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými právnymi predpismi. 
6. Zmluva nadobúda platnosť jej uzavretím, tj. dňom, keď zmluvu podpísali podpisom 

obe zmluvné strany a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni zverejnenia zmluvy na 
webovom sídle prenajímateľa podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

7. Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu. 
Zmluvné strany dostanú po jednom vyhotovení. 

 
 
 
 
 

............................................    ............................................. 
Predávajúci: Šmatlava Marián    kupujúci: PaedDr. Jozef Cech 
  konateľ           starosta obce 
 
 
 
 
V Skalitom, dňa............... 2020    V Skalitom, dňa ........... ...2020 


