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KÚPNA ZMLUVA 

(§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka) 

 

Čl. I   Zmluvné strany: 

 

1. Predávajúci: Obec Tomášovce 

sídlo: Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce 

zastúpená: Ing. Jánom Mičudom, starostom obce Tomášovce 

bankové spojenie: Prima banka a.s., pobočka Lučenec 

IBAN: SK89 5600 0000 0060 4959 7001  

IČO: 00316474 

DIČ: 2021251023 

(ďalej len „predávajúci“), 

 

a 

 

2. Kupujúci:   Dušan Vaňo, rod. Vaňo, r.č. 690509/8090, číslo OP HH215749 

bytom: Pitelová 175, 966 11 Trnavá Hora 

  (ďalej len „kupujúci“), 

 

ktorí súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú oprávnení a k právnym úkonom 

spôsobilí, uzatvárajú túto kúpnu zmluvu za nasledujúcich podmienok: 

 

Čl. II Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníctva nižšie špecifikovaných rekreačných buniek 

(predmet kúpy) z vlastníctva predávajúceho do vlastníctva kupujúceho za dojednanú kúpnu cenu. 

 

Čl. III Predmet kúpy 

 

1. Predmetom kúpy sú dve rekreačné obytné bunky nachádzajúce sa v rekreačnom stredisku Dolná 

Strehová. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že si predmet kúpy podrobne prezrel obhliadkou a predmet kúpy kupuje v stave 

v akom predmet kúpy stojí a leží ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom predmetu kúpy a na predmete kúpy neviazne žiadna ťarcha, 

záložné právo či vecné bremeno a nemá žiadne právne vady. 

 

Čl. IV Kúpna cena 

 

1. Zmluvné strany dojednali kúpnu cenu predmetu kúpy spoločne aj s príslušenstvom vo výške 50,00 

EUR za každú obytnú bunku t.j. spolu kúpna cena 100,00 EUR (slovom jednosto EUR). 
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2. Dojednanú kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu prevodom na vyššie uvedený 

účet alebo zaplatiť v hotovosti v pokladni Obecného úradu v Tomášovciach v deň podpísania tejto 

zmluvy. 

 

Čl. V Ďalšie dojednania 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje, že si zabezpečí odvoz rekreačných obytných buniek a vypratanie priestoru na 

vlastné náklady resp. že uzavrie s prevádzkovateľom rekreačného strediska Dolná Strehová 

nájomnú zmluvu za plochu, na ktorých sú bunky umiestnené.  

2. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy odovzdať kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny. 

3. Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke predávajúceho. Ak sa do troch mesiacov od 

uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Ak zmluva nie je 

zverejnená do 7 dní odo dňa jej uzavretia, môže kupujúci podať návrh na jej zverejnenie 

v obchodnom vestníku. 

4. Zmluvné strany sa s obsahom kúpnej zmluvy oboznámili, obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

5. Kúpna zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží kupujúci 

a dva predávajúci. 

 

V Tomášovciach, dňa 20.08.2019 

 

 

 

predávajúci:                                   kupujúci: 

 

 

 

 

 

    Ing. Ján Mičuda v.r.                                Dušan Vaňo v.r. 

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

     Ing. Ján Mičuda                                   Dušan Vaňo  


