
                                   KÚPNO - PREDAJNÁ ZMLUVA 

 

Zmluvné strany: 

Predávajúci:     Obec :                          Nová Ves nad Žitavou     

                            Sídlo:                           951 51  Nová Ves nad Žitavou, Hlavná 76 

                            Zastúpený:                         Mgr. Mária Korčoková – starostka obce 

       IČO:                             00 308 331   

                       DIČ:                             2021056631 

    (ďalej len „predávajúci“)                                                           

 

   Kupujúci:                    

                          Meno a priezvisko: Ivana Hrubá 

                          Adresa: 940 78 Nové Zámky, G. Bethlena 45 

                          Narodený:  

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

 

 

            uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 40/1964 Z.z. v znení 

neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako zmluva). 

 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

Predávajúci je výlučným vlastníkom predmetu kúpy: Osobný automobil CITROEN C3, rok 

2007, typ motora 1,4 i, číslo karosérie VF7FCKFVC28963348 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 



Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu používaný osobný automobil CITROEN C3, 

rok 2007, typ motora 1,4 i, číslo karosérie VF7FCKFVC28963348 za vzájomne dohodnutú 

cenu a kupujúci používaný osobný automobil CITROEN C3, rok 2007, typ motora 1,4 i, číslo 

karosérie VF7FCKFVC28963348 za vzájomne dohodnutú cenu kupuje do svojho výlučného 

vlastníctva. 

 

 

Článok III 

Kúpna cena 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť  Predávajúcemu za používaný osobný automobil CITROEN C3, 

rok 2007, typ motora 1,4 i, číslo karosérie VF7FCKFVC28963348 vzájomne dohodnutú kúpnu 

cenu 1550,00 € (slovom: tisícpäťstopäťdesiat eur) v hotovosti do pokladne obce pri podpísaní 

tejto zmluvy. 

 

 

Článok IV 

Stav používaného osobného automobilu CITROEN C3 

Predávajúci vyhlasuje že CITROEN C3, rok 2007,  typ motora 1,4 i, číslo karosérie 

VF7FCKFVC28963348 bol používaný a má najazdených 121 500 km . 

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom osobného automobilu CITROEN C3, rok 2007, typ motora 

1,4 i, číslo karosérie VF7FCKFVC28963348 riadne oboznámil a kupuje ho v stave v akom sa 

nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

 

 

Článok V 

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníctva práva 

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že CITROEN C3, rok 2007, typ motora 1,4 i, číslo 

karosérie VF7FCKFVC28963348,  odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň podpisu 

zmluvy a po zaplatení dohodnutej kúpnej ceny do pokladne obce a týmto prechádzajú 

vlastnícke práva osobného automobilu z predávajúceho na kupujúceho. 

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prepis osobného motorového automobilu na 

nového majiteľa bude zrealizovaný do troch pracovných dní od jeho protokolárneho 

odovzdania.  



3. Všetky administratívne poplatky spojené so zmenou majiteľa osobného motorového 

automobilu, ktoré je predmetom kúpy uhradí kupujúci. 

 

 

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 ju 

vlastnoručne podpisujú. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť deň po 

zverejnení. 

V Novej Vsi nad Žitavou,  dňa 17. 1. 2023 

 

 

...................................................................          ............................................................. 

                    Predávajúci:                                                       Kupujúci: 

 

 

 

 


