
Príloha  č.  5  k všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Pernek  č.  2/2021  Zásady  hospodárenia  s
majetkom obce Pernek

Kúpna zmluva 
o prevode hnuteľnej veci

I.
Zmluvné strany

PREDÁVAJÚCI:

Obec Pernek
IČO:                              00305014
DIČ:                              2020643691
sídlo:                             900 53 Pernek č. 48
zastúpená:                     Ing. Martin Ledník – starosta obce Pernek
číslo účtu:                     3241525004/5600
IBAN:                           SK72 5600 0000 0032 4152 5004
banka:                           Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Malacky
tel. č.:                           +421 34 778 41 23
e-mail:                          starosta@pernek.sk

(ďalej len „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

KUPUJÚCI:

Ak je Kupujúcim fyzická osoba:

titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko:   Boris Tunega, rod. Tunega
dátum narodenia:                                         12.04.2003
rodné číslo:                                                  030412/3501
štátne občianstvo:                                        SR
trvalý pobyt:                                                Trenčianske Mitice 358
korešpondenčná adresa:                              Trenčianske Mitice 358
IBAN:                                                          SK52 1111 0000 0010 7723 5005
banka:                                                          UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a. s.
tel. č.:                                                           +421 917 324 241
e-mail (ak má e-mailovú adresu):                boris.tunega5@gmail.com

(ďalej len „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)



uzatvárajú podľa
§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov
túto kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“):

II.
Úvodné ustanovenie

Táto  zmluva  sa  uzatvára  na  základe  uznesenia  Obecného  zastupiteľstva  obce  Pernek  (ďalej  len
„obecné zastupiteľstvo”) č.  59/2021 zo dňa 13.09.2021, podpísaného starostom obce Pernek, ktorým
obecné zastupiteľstvo schválilo predaj  hnuteľnej  veci  uvedenej  v článku IV odsek 1 tejto zmluvy
Kupujúcemu za kúpnu cenu 4.059,00 eur (slovom: štyritisícpäťdesiatdeväť eur) podľa článku V tejto
zmluvy.

III.
Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy uvedenému v čl.  IV
ods.  1  tejto  zmluvy  z Predávajúceho  na  Kupujúceho  za  podmienok  ustanovených  v tejto
zmluve.

(2) Touto  zmluvou  Predávajúci  predáva  predmet  kúpy  uvedený  v čl.  IV  ods.  1  tejto  zmluvy
Kupujúcemu  do  vlastníctva.  Predávajúci  sa zaväzuje  odovzdať  Kupujúcemu  predmet  kúpy
uvedený  v čl.  IV  ods.  1  tejto  zmluvy  bezodkladne  po  podpísaní  tejto  zmluvy  obidvoma
zmluvnými stranami a zaplatení celej kúpnej ceny.

(3) Touto zmluvou Kupujúci kupuje od Predávajúceho predmet kúpy uvedený v čl. IV ods. 1 tejto
zmluvy  do  svojho  vlastníctva.  Kupujúci  sa  zaväzuje  prevziať  predmet  kúpy  uvedený  
v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy v deň podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, a to
bezodkladne  po  jej  podpísaní  obidvoma  zmluvnými  stranami  a zaplatení  celej  kúpnej  ceny
Predávajúcemu.

IV.
Predmet kúpy

(1) Predmetom  kúpy  podľa  tejto  zmluvy  je  hnuteľná  vec  vo  výlučnom  vlastníctve
Predávajúceho, a to: Traktor kolesový ZETOR Z5611, rok výroby 1969, výrobné číslo rámu
15514, modrá farba, neplatná STK a EK, prasknuté čelné sklo.

(2) Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy uvedenom v odseku 1 tohto článku neviazne žiadne
záložné právo,  predkupné právo ani  žiadne iné práva tretích osôb a predmet kúpy prevádza
v takom stave, v akom sa k dnešnému dňu nachádza. 



(3) Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil so stavom predmetu kúpy podľa odseku 1 tohto článku,
stav predmetu kúpy mu je známy a v tomto stave predmet kúpy kupuje do svojho výlučného
vlastníctva za kúpnu cenu uvedenú v článku V tejto zmluvy.

V.
Kúpna cena

(1) Na základe uznesenia  obecného zastupiteľstva č.  59/2021 zo dňa 13.09.2021,  kúpna cena za
predmet  kúpy  uvedený  v  čl.  IV  ods.  1  tejto  zmluvy  je   4.059,00  eur,  slovom:
štyritisícpäťdesiatdeväť eur. 

(2)   Kúpna cena zaplatená bankovým prevodom sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na
účet Predávajúceho uvedený v čl. I tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že dňa 22.09.2021 bola
na účet Predávajúceho uvedený v čl. I tejto zmluvy pripísaná kúpna cena podľa čl. V ods. 1 tejto
zmluvy  v plnej  výške,  čiže  dňa  22.09.2021  Kupujúci  zaplatil  Predávajúcemu bankovým
prevodom kúpnu cenu v sume 4.059,00 eur podľa čl. V ods. 1 tejto zmluvy.1

VI.
Záverečné ustanovenia

(1) Kupujúci  nadobúda  vlastnícke  právo  k predmetu  kúpy  uvedenému  v  článku  IV  ods.  1  tejto
zmluvy prevzatím predmetu kúpy od Predávajúceho. 

(2) Prevzatím  predmetu  kúpy  prechádza  na  Kupujúceho  nebezpečenstvo  náhodného  poškodenia
predmetu kúpy. Kupujúci prevzal predmet kúpy od Predávajúceho v deň podpísania tejto zmluvy
obidvoma  zmluvnými  stranami,  a  to  bezodkladne  po  podpísaní  tejto  zmluvy  obidvoma
zmluvnými stranami a zaplatení celej kúpnej ceny Predávajúcemu.

(3) Na  práva  a povinnosti  zmluvných  strán,  ktoré  nie  sú  upravené  v tejto  zmluve,  sa  vzťahujú
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona  
č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov,  zákona  č.  138/1991  Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek 
č. 2/2021 Základy hospodárenia s majetkom obce Pernek.

(4) . Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch: dva rovnopisy sú určené pre Predávajúceho
a jeden rovnopis je určený pre Kupujúceho.

(4) Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
obidvoma zmluvnými stranami.

(5) Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  obidvoma  zmluvnými  stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.2

1 Tento odsek sa uvádza v prípade, ak by kúpna cena bola zaplatená vkladom hotovosti na účet alebo bankovým
prevodom; takto zaplatená kúpna cena sa považuje za skutočne zaplatenú až dňom jej pripísania na účet obce
Pernek.



(6) Táto  zmluva  sa  zverejňuje  podľa  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom  prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení  niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)  v znení
neskorších predpisov na webovom sídle obce Pernek bezprostredne po jej podpísaní obidvoma
zmluvnými stranami. 

(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite
a zrozumiteľne, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.

V Perneku dňa 29.09.2021

....................................................................                            ....................................................................
                 Ing. Martin Ledník                                                                     Boris Tunega
               starosta obce Pernek                                                                        Kupujúci
                       Predávajúci

2 § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 5a zákona č. 211/2000
Z.  z.  o slobodnom  prístupe  k informáciám  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.


