
KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA 

 
Zmluvné strany: 
 
Obchodné meno:  DHZ Tatranská Kotlina        

Sídlo:    Tatranská Kotlina,  059 54 

IČO:    001774745814 

DIČ:    -  

V zastúpení:   Ján Majerčák, predseda DHZ  

Bankové spojenie:  -  

Číslo účtu:    - 

IBAN:     - 
  
(ďalej len ako „Predávajúci“) 
 

a 
 
Obchodné meno:  Obec Huncovce 

Sídlo:    Hlavná 29/2, 059 92  Huncovce 

IČO:    00326232 

DIČ:    2020697151 

V zastúpení:   Ing. Peter Majerčák, starosta obce  

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. Kežmarok  

Číslo účtu:    1614892001/5600 

IBAN:     SK58 5600 0000 0016 1489 2001 

 (ďalej len ako „Kupujúci“) 
 
 
 

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 

znení neskorších predpisov túto kúpno-predajnú zmluvu (ďalej len „Zmluva“): 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenie 

 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného materiálu:  
 

- Párty stan  - 1 ks v hodnote  300 €         (rozmerov cca 4 x 8 m) 
 

(ďalej len ako „materiál“). 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

Predávajúci prehlasuje, že uvedený materiál je jeho výlučným vlastníctvom a touto zmluvou 

ho predáva kupujúcemu za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci prehlasuje, že za 

vzájomne dohodnutú kúpnu cenu tento materiál od predávajúceho kupuje do svojho 

výlučného vlastníctva.  

 

 

Článok III. 

Kúpna cena 



Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za tento materiál vzájomne dohodnutú kúpnu 

cenu vo výške 300 eur (slovom tristo eur). Predávajúci ani kupujúci nie sú platcami DPH.  

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 

uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku zmluvy: 
 
-    priamo v hotovosti pri podpise tejto zmluvy, a to pred odovzdaním a prevzatím predmetu   

     kúpy.  
 
V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za materiál podľa tohto článku III. zmluvy nebude 

predávajúcemu uhradená riadne a včas, je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.  

Odstúpením sa zmluva ruší od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si na-

vzájom plnenia, ktoré si na základe zmluvy poskytli, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa 

doručenia písomného oznámenia predávajúceho o odstúpení od zmluvy kupujúcemu.   

 

Článok IV. 

Stav predmetu zmluvy 

 

Predávajúci vyhlasuje, že odpredávaný materiál je v dobrom stave, bol už používaný a 

v súčasnosti sa stal pre neho nadbytočný. 

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom materiálu riadne oboznámil jeho osobnou obhliadkou a 

stav v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy plne zodpovedá jeho očakávaným 

vlastnostiam na požadovaný účel. 

 

Článok V. 

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predávajúci odovzdá materiál kupujúcemu po podpise 

zmluvy a následnej úhrade kúpnej ceny. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k materiálu prechádza z predávajú-

ceho na kupujúcu momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III. tejto zmluvy.  

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise 

pre každú zo zmluvných strán.  

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

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 vy-

jadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.  

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom zverejnenia v zmysle platných predpisov. 

 

V Huncovciach dňa   26.07.2022 

 

 

 

 

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

      Ján Majerčák, predseda DHZ                                        Ing. Peter Majerčák, starosta obce 


