
KÚPNA      ZMLUVA 

uzatvorená  podľa  ust. §  588  a  nasl.  Občianskeho  zákonníka 

 
ČL. 1 

ZMLUVNÉ   STRANY 

 

PREDÁVAJÚCI:  Tomáš Ondik 

                               nar.  

                               bytom : Snina 

 (ďalej len „predávajúci“) 

 

                                 

KUPUJÚCI:     Obec Hencovce 

                            Sládkovičova 1995, 093 02 Hencovce 

                             IČO: 35532319 

                            Zastúpená: JUDr. Matúšom Tomášom 

                                                   starostom obce 

(ďalej len „kupujúci“) 

                            

                                                                                    ČL. 2 

PREDMET   ZMLUVY 

 
 1/ Predávajúci  je výlučným vlastníkom týchto hnuteľných vecí – posilňovacích strojov a fitnes 

výrobkov: 

1 ks Legpress značka KOHI  

1 ks Eliptický trenážer  

1 ks Navíjač na posilnenie predlaktia  

2 ks Rotana  

1 ks Fitnes schodík  

2 ks podložky na cvičenie hrubé  

1 ks tyč s gumou  

2 ks Fit lopta  

1 ks TRX gumy   

1 ks Medicinbal 

2 ks švihadlo. 

 2/ Predávajúci  predáva a kupujúci kupuje do svojho  výlučného  vlastníctva hnuteľné veci 

špecifikované v bode 1 tohto článku (ďalej len „predmet kúpy“) a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť 

predávajúcemu  kúpnu cenu vo výške  uvedenej v čl. 3  tejto  kúpnej zmluvy. 

 

ČL. 3 

KÚPNA   CENA    

 
 1/ Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy  kúpnu cenu vo výške  951,00 

EUR  (slovom: deväťstopäťdesiatjeden eur)  v hotovosti do rúk predávajúceho v deň podpísania tejto zmluvy. 

 2/ Predávajúci týmto vyhlasuje, že mu kupujúci pri podpise tejto kúpnej zmluvy odovzdal 

v hotovosti sumu 951,00 EUR (slovom: deväťstopäťdesiatjeden eur).                            



 

ČL. 4 

NADOBUDNUTIE  VLASTNÍCKEHO  PRÁVA  

 
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy úplným zaplatením kúpnej ceny 

predávajúcemu. 

 
ČL. 5 

                   OSTATNÉ   DOJEDNANIA 

 
 1/ Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy odovzdá kupujúcemu v deň podpísania tejto kúpnej 

zmluvy  spolu so všetkými listinami  potrebnými pre  riadne užívanie predmetu kúpy. 

 2/ Predávajúci týmto vyhlasuje, že predmet kúpy nemá žiadne vady o ktorých predávajúci vie a je 

povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. 

 3/ Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci 

právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí 

predmet zmluvy neupotrebiteľným, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. 

  

ČL. 6 

      ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA 

 
 1/ Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 Obč. zák.). 

 2/ Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 

 3/ Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 4/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto kúpnu zmluvu prečítali,  porozumeli  jej obsahu,  zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni  za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva sa zhoduje s ich slobodne a  vážne  

prejavenou vôľou,  na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Snine, dňa 20.10.2020                                      V Hencovciach, dňa 20.10.2020 

 

 

 Predávajúci:                                                                     Kupujúci: 
 

 

 

 

   ….....................................................                               ….............................................................. 
                 Tomáš Ondik v.r.                                                         JUDr. Matúš Tomáš v.r. 

                                                                                                                  starosta obce 

Vlastnoručný podpis oprávnenej osoby   vlastnoručný podpis a pečiatka osoby oprávnenej 


