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Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci 

uzatvorená podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  
 

Predávajúci: 

Názov:   Obec Mlynky 

Sídlo:    Prostredný Hámor 324, 053 76  Mlynky 

IČO:    00 329 371 

DIČ:    2020717787 

zastúpená:   Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

č. účtu:   SK38 5600 0000 0034 4325 7001 

(ďalej len Predávajúci) 

 

a 

 

Kupujúci: 

Meno a priezvisko:  Filip Putnocký 

Sídlo:     Prostredný Hámor 317, 053 76  Mlynky 

IČO:    46 114 190 

DIČ:    1083482169 

IČ DPH:   SK1083482169 

(ďalej len Kupujúci) 

 

uzatvárajú túto Kúpno-predajnú zmluvu o prevode hnuteľnej veci (ďalej len Zmluva) 

 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Obec Mlynky vyhlásila dňa 11.07.2022 Obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej bol 

odpredaj hnuteľného majetku obce v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva                

č. 162/2022 zo dňa 30.06.2022, a to snežný pluh. 

2. Filip Putnocký sa stal víťazom Obchodnej verejnej súťaže uvedenej v čl. I. ods. 1 tejto 

Zmluvy, na základe vyhodnotenia súťaže obce Mlynky zo dňa 27.07.2022. 

3. Vzhľadom ku skutočnostiam uvedeným v ods. 1 a ods. 2 tohto článku sa zmluvné strany 

dohodli na nižšie uvedenom znení Kúpno-predajnej zmluvy o prevode hnuteľnej veci.  

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je prevod vlastníckeho práva k Predmetu kúpy z Predávajúceho 

na Kupujúceho za podmienok stanovených touto Zmluvou a v súlade s podmienkami 

Obchodnej verejnej súťaže.  

2. Touto Zmluvou Predávajúci predáva Predmet kúpy špecifikovaný v čl. III. tejto Zmluvy 

Kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva a zaväzuje sa odovzdať Predmet kúpy 

Kupujúcemu ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

3. Touto Zmluvou Kupujúci od Predávajúceho kupuje Predmet kúpy špecifikovaný v čl. III. 

tejto Zmluvy do svojho výlučného vlastníctva, zaväzuje sa ho prevziať ku dňu podpisu 

tejto Zmluvy a zaplatiť za neho kúpnu cenu za podmienok stanovených touto Zmluvou. 
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Článok III. 

Predmet kúpy 

 

Predmetom kúpy podľa tejto Zmluvy je snežný pluh.  

 

 

Článok IV. 

Kúpna cena 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmet kúpy kúpnu cenu v celkovej 

výške 510,- EUR (slovom: päťstodesať eur) v zmysle zaslanej ponuky k vyhlásenej 

Obchodnej verejnej súťaži.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pred podpisom tejto Zmluvy                     

bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov v prospech účtu Predávajúceho 

uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.  

3. Predávajúci odstúpi od Zmluvy v prípade nezaplatenia dohodnutej kúpnej ceny 

Kupujúcim podľa tohto článku Zmluvy. O odstúpení od Zmluvy písomne upovedomí 

druhú zmluvnú stranu.  

 

 

Článok V. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo Predmetu kúpy prejde z Predávajúceho na 

Kupujúceho po zaplatení dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v bode 1. čl. IV. Zmluvy. 

Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia prechádza na Kupujúceho 

odovzdaním Predmetu kúpy.  

2. Fyzické odovzdanie a prevzatie Predmetu kúpy sa uskutoční formou Odovzdávajúceho 

a preberajúceho protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami.  

3. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom Predmetu kúpy, berie na 

vedomie, že miera opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a ponúknutej cene 

a že ho kupuje v stave, v akom sa nachádza, t.j. tak ako stojí a leží.  

 

 

Článok VI. 

Ostatné  

 

1. Predávajúci vyhlasuje, že: 

- technický stav Predmetu kúpy zodpovedá veku a spôsobu jeho užívania, 

- oboznámil Kupujúceho s technickým stavom Predmetu kúpy a nezatajil mu žiadne 

známe skutočnosti ani prípadné závady, o ktorých by vedel a ktoré by mohli viesť ku 

znehodnoteniu predmetnej veci, 

- Predmet kúpy vlastní a je oprávnený s ním nakladať, 

- Predmet kúpy nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb. 

 

2. Kupujúci vyhlasuje, že: 

- že sa so stavom Predmetu kúpy riadne oboznámil, 

- Predmet kúpy kupuje v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 
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Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k Zmluve musia mať písomnú 

formu. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom rovnopise. 

3. Práva, povinnosti a právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa budú spravovať 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie    

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, 

porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej 

podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení 

Zmluvy na internetovej stránke Predávajúceho. 

 

 

 

V Mlynkoch dňa 17.08.2022 

 

 

Predávajúci:                                                                                  Kupujúci:  

 

 

 

  

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

Obec Mlynky                                                                               Filip Putnocký  

v zast. Ing. Iveta Geletková, starostka obce 
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Odovzdávajúci a preberajúci protokol 

 

V zmysle Kúpno-predajnej zmluvy o prevode hnuteľnej veci zo dňa 17.08.2022 a o fyzickom 

odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy 

 

Odovzdávajúci: 

Názov:   Obec Mlynky 

Sídlo:    Prostredný Hámor 324, 053 76  Mlynky 

IČO:    00 329 371 

DIČ:    2020717787 

zastúpená:   Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

č. účtu:   SK38 5600 0000 0034 4325 7001 

 

 

 

Preberajúci:  

Meno a priezvisko:  Filip Putnocký 

Sídlo:     Prostredný Hámor 317, 053 76  Mlynky 

IČO:    46 114 190 

DIČ:    1083482169 

IČ DPH:   SK1083482169 

 

 

 

Predmet odovzdania a prebratia:  

- snežný pluh 

 

 

V Mlynkoch dňa 17.08.2022 

 

Odovzdávajúci:                                                                            Preberajúci:  

 

 

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

Obec Mlynky                                                                               Filip Putnocký  

v zast. Ing. Iveta Geletková, starostka obce 

 

 


