
KÚPNA ZMLUVA 
 
Zmluvné strany: 
 
Obchodné meno: Obec Dvorany na Nitrou  
Sídlo: Dvorany nad Nitrou 13, PSČ: 956 11 
IČO: 00699161  
DIČ:2021234523 
Zastúpená starostom obce: František Košecký 
Bankové spojenie: VÚB Topoľčany 
Číslo účtu: SK73 0200 0000 0000 2192 5192 
(ďalej len ako ,,Kupujúci") 
 
a 
 
Meno a priezvisko: Stanislav Kubrický 
Adresa: Dr. Patočku 482/1A,  955 01 Tovarníky 
Dátum nar. : .............................. 
Číslo OP: ................................... 
(ďalej len ako „Predávajúci") 
 
 
uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako ,,Zmluva"): 
 
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

 
Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy – Klimatizácia Mitsubishi Electric model 
MSC-GA25VB  2,5kW (vnútorná a vonkajšia klimatizačná jednotka), ďalej len „klimatizácia“ 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu klimatizáciu za cenu uvedenú v článku III. 
Kupujúci ho za túto cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva. 
 
 

Článok III 
Kúpna cena 

 
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za klimatizáciu kúpnu cenu vo výške  470,- € 
(slovom štyristosedemdesiat eur). Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí 
predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej v tomto článku III Zmluvy: v hotovosti  pri 
podpise tejto zmluvy.  
 

Článok IV 
Stav predmetu kúpy 

 
Predávajúci vyhlasuje, že klimatizácia:  
- bola používaná, 



- je v dobrom stave 
- funkčná 
 
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetnej klimatizácie riadne oboznámil jej obhliadkou a 
kupuje ju v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy.  
Predávajúci vyhlasuje, že nezatajil kupujúcemu žiadne technické nedostatky a chyby predmetnej 
klimatizácie. 
 
 

Článok V 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že klimatizáciu odovzdá predávajúci kupujúcemu v deň 
podpisu tejto zmluvy, po zaplatení kúpnej ceny. 
 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo ku klimatizácii prechádza z 
predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto 
zmluvy.  
 
 
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre 
každú zo zmluvných strán. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa 
spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluvné strany 
vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s 
ustanoveniami tejto zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich 
slobodnej a vážnej vôle. 
 
 
 
V Dvoranoch nad Nitrou, dňa 23.7.2021 
 
 
 
 
 
................................................                                                       ................................................              
 
              Predávajúci                                                                                        Kupujúci   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


