
Kúpno-predajná zmluva 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Predávajúci: Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 Splnomocneným na odpredaj v súlade s §4, ods. 4, §9,  

ods. 3, písm. a), §17, písm. d), Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho 

kraja 

IČO:  37870475 

DIČ:  2021626332 

Adresa:  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

a  

 

Splnomocnený na odpredaj: Škola v prírode Detský raj 

Zastúpený: Mgr. Valerián Kuffa 

IČO: 00186759 

DIČ: 2021212534 

Adresa: Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry 

Číslo účtu:    

(ďalej len „Splnomocnený“) 

 

a  

 

Meno a priezvisko kupujúceho: Martin Furman  

Dátum narodenia:   

Rodné číslo:   

Číslo občianskeho preukazu:   

Trvalé bydlisko: Katúň 38, Spišské Podhradie 

Štátna príslušnosť:   SR 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:  

 

Druh vozidla: úžitkové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3500 kg,  

 kategória N 

Továrenská značka, typ: Mazda E 2200 DE 4x4 VAN 

Farba:  červená 

Výr. číslo karosérie (VIN): JMZSR8J3200737534 

Predpísané palivo:  nafta motorová 

Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1996 

Číslo technického preukazu: vydané len osvedčenie o evidencii 

Evidenčné číslo vozidla: bez ( PP145AU – dočasne vyradené z CP) 

Platnosť TK do: 5.12.2019 

Platnosť emisnej kontroly do:  5.12.2019 

(ďalej len „Predmetné motorové vozidlo“). 

 

 

 



 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú 

kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do 

svojho výlučného vlastníctva.  

 

Článok III. 

Kúpna cena 

 

1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne dohodnutú 

kúpnu cenu vo výške 480,- Eur (slovom ŠtyristoosemdesiatEur). 

2) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 

uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet 

Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to v deň podpisu tejto Zmluvy. 

3) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III. 

Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto 

Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva ruší od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si 

navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa 

doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu. 

 

Článok IV. 

Stav Predmetného motorového vozidla 

 

1) Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo: 

 

 bolo používané do 13.11.2019  a ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených 132 554 km 

 dňa 13.11.2019 bolo dočasne vyradené z CP  

 bez tabuľky s evidenčným číslom 

 je v dobrom technickom stave a bolo riadne udržiavané  

  

2) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho 

obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto 

Zmluvy. 

 

 

Článok V. 

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 

1) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci 

Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy. 

2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému motorovému vozidlu 

prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa 

článku III. tejto Zmluvy. 

3) Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis predmetného motorového vozidla v evidencii 

motorových vozidiel je oprávnený vykonať aj Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne 

splnomocňuje. 

 

 

 

 

 

 



 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre 

každú zo zmluvných strán. 

2) Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak 

súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako 

vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle. 

 

V Tatranskej Lesnej,  dňa 09. 06. 2020 

 

 

 

 

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

                    (Splnomocnený) (Kupujúci) 


