KÚ P N A

ZM L UVA

č. 5/2014

uzatvorená v zmysle § 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v platnom
znení medzi:
Predávajúcim: O b e c Veľké Uherce, IČO – 311 294, zastúpená starostom
obce Ing. Milanom Tomom
a
Kupujúcimi

: Juraj Pravda, nar. 12.1.1966, trvale bytom Veľké Uherce č. 27

za týchto podmienok:

I.

Ob e c
Veľké Uherce je výlučným vlastníkom traktora ZETOR 5245 ev. číslo
PE155AA, ktorý Obec Veľké Uherce predáva a kupujúci Juraj Pravda kupuje.
II.
Dňa 25.4.2014 bol obecným zastupiteľstvom obce Veľké Uherce č.22/2014 schválený
predaj prebytočného majetku traktora ZETOR 5245 priamym predajom za cenu vyššiu
ako je znalecký posudok. Znalecký posudok vypracoval Ing. Vladislav Gubka znalec
z odboru cestná doprava a stanovil cenu vo výške 6574 €. Priamy predaj bol zverejnený
na internete, v oblastných novinách ako i na úradnej tabuly. Vzhľadom k tomu, že sa
neprihlásil žiadny záujemca, Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí č. 25
dňa 21.8.2014 rozhodlo odpredať traktor za cenu nižšiu ako je cena podľa znaleckého
posudku. Hodnota odpredávaného traktora ZETOR 5245 bola stanovená na 5.000 €.
III.
Kupujúci traktor ZETOR 5245 za túto cenu kupuje a zaplatí 5.000 € pri podpise kúpnej
zmluvy na účet č. 0802676010/5600 Prima banka Partizánske. VS 52014. Prepis
traktora na nového majiteľa vo výške 33 € znáša kupujúci.
IV.
Predávajúci zodpovedá za nespornosť svojho vlastníckeho práva. Kupujúcemu je stav
hnuteľného majetku známy a v takomto stave ju prijíma.
V.
Účastníci zmluvy berú na vedomie, že táto je splatná akonáhle sa zhodli na jej obsahu a
podpísali jej písomné vyhotovenie.
Kupujúci môže užívať kupovaný hmotný majetok dňom podpísania tejto zmluvy.
Zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak súhlasu vlastnoručne podpísaná.
Zmluva je vyhotovená 2 vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú
stranu.
Vo Veľkých Uherciach, dňa 18.9.2014
Predávajúci:

Kupujúci:

__________________
zastúpená starostom
Ing. Milanom TOMOM

_______________________
Juraj Pravda

