KÚPNA ZMLUVA č. 3/ 2016
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Článok l
Zmluvné strany

predávajúci:
bytom:
rodné číslo:
narodený :
ČOP :

Ján KEREKEŠ
Rožňava, ul. Laca Novomestského 22, 048 01
470605/204
05.06. 1947
360684 BN

(ďalej len „predávajúca“)
a
kupujúci:
Obec Pača
v zastúpení : Ladislav ZAGIBA, starosta obce
adresa :
Pača, Hlavná č. 18, 049 41
IČO :
00328618
DIČ :
2020961514
(ďalej len „kupujúci“ a spolu s predávajúcou ďalej len „zmluvné strany“)
Článok lI
Predmet zmluvy
1)
Predmetom zmluvy je odpredaj náhradných dielov na vozidlo LADA NIVA a to nasledovne :
1 ks stabilizačné tyče zadnej nápravy, 1 ks záťažový regulátor zadnej nápravy, 1 ks tyč zadnej
nápravy, 1 ks manžeta, 4 ks tlmiče perovania, 4 ks brzdové čeľuste zadnej nápravy, 2 ks
brzdový valček zadnej nápravy, 2 ks predné paraboly, 1 ks hlavný brzdový valec, 1 ks
posilňovač bŕzd, 1 ks šnek riadenia, 1 ks pomocný čap riadenia, 1 ks spojovacia tyč riadenia
prednej nápravy, 10 ks čapy prednej nápravy, 4 ks brzdové segmenty prednej nápravy, 1 ks
spojka komplet, 1 ks lanko ručnej brzdy, 5 ks brzdové hadičky, 2 ks stierače, 2 ks ramienka
stierača
2)
Náhradné diely uvedené v ods. 1 sú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.
Článok III
Cena
Predávajúci predáva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva náhradné diely na motorové
vozidlo LADA NIVA uvedené v článku II l zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu 750,- EUR,

slovom : sedemstopäťdesiat eur, ktorú predávajúci prevzal v hotovosti od kupujúceho pri
podpise tejto zmluvy.
Článok III
Záručná doba- zodpovednosť za vady
1) Kupujúci bol oznámený s technickým stavom a vlastnosťami dodaného predmetu.
Článok IV
Dodacie podmienky
1)Predávajúci dodá predmet plnenia v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a podmienkami tejto zmluvy.
2) Predávajúci splní svoj záväzok odovzdaním predmetu plnenia kupujúcemu.
3) Kupujúci sa zaväzuje, že dodaný predmet plnenia prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dve si ponechá kupujúci
a jednu predávajúci.
V Pači 22.novembra 2016

Za kupujúceho:
Ladislav Zagiba
starosta obce

..........................................
Ladislav Zagiba

Za predávajúceho:
Ján Kerekeš
...........................................
Ján Kerekeš

