
K Ú P N A      Z M L U V A 
 
 

Zmluvné strany : 
 
Predávajúci : Obec  Nový Svet 
   Sídlo : Nový Svet č. 24 
   V zastúpení : Zuzana Pavleová 
                            starostka obce 
                                IČO : 37998447 
        ďalej len „predávajúci“ 
 
 
Kupujúci :  Martin  Augustín 

Narodený : 11.02.2000 
Rodné číslo : 000211 / 3727 
Trvalé bydlisko : Lomená ul. 7 
                           Biely Kostol 
                            919 34 
 
 
     ďalej len „kupujúci“ 
 
 

Uzatvárajú v zmysle  Občianskeho zákonníka, uznesenia Obecného zastupiteľstva č.  
29/2019 zo dňa  11.09. 2019 

túto kúpnu zmluvu 
 

Čl. I 
1. Predávajúci  je výlučným vlastníkom osobného motorového vozidla OPEL 

Astra Classic 1,4 SC 758CH. 
2. Predmetom tejto zmluvy osobný automobil uvedený v čl . I . odst. 1 tejto 

zmluvy . 
 

Čl. II 
1. Predávajúci týmto predáva kupujúcemu osobný automobil uvedený v čl. I. 

odst. 1 tejto zmluvy a to v stave v akom sa nachádza a ako sa kupujúci 
presvedčil obhliadkou a skúšobnou jazdou . 
Kupujúci ho v takomto stave kupuje do svojho vlastníctva . 

 
Čl. III 

3. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene osobného motorového vozidla  
OPEL Astra Classic 1,4 SC 758CH, v zmysle uznesenia Obecného 
zastupiteľstva č. 29/2019 zo dňa 11.09.2019 vo výške 2400,- € ( slovom dve 
tisíc štyristo eur ) . 
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu obci Nový Svet v hotovosti do 
pokladne.  
. 

 
 



 
Čl. IV 

1. Kupujúci vyhlasuje, že je mu stav predávaného osobného automobilu dobre 
známy z osobnej prehliadky i skúšobnej jazdy a kupujúci ho v tomto stave , 
v akom sa nachádza len dňa podpisu tejto zmluvy .  

2. Náklady spojené s uzatvorením tejto zmluvy, ako i ostatné výdavky spojené 
s prevodom znáša kupujúci. 

 
 

Čl. V 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej 

vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
podpisujú. Ďalej prehlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné 
a určitá zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme. 

2. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 výtlačkoch, každá strana obdrží 1 vyhotovenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Novom Svete, dňa 20.09.2019 
 
 
 
Predávajúci :      Kupujúci : 
 
 
 
................................................   ................................................... 
       Zuzana Pavleová                                                 Martin Augustín 
          starostka obce                         
                                                                                          
   
 
 
        


