
 

Kúpna zmluva 
 
 
 
Predávajúci: 
Obec Nové Hony, IČO: 00316270 
Obecný úrad Nové Hony 13,  pošta 985 42  Veľké Dravce 
v zastúpení: Alena Spodniaková, starostka obce 
(ďalej len „predávajúci“) 
  

a 
 

Kupujúci: 
DHZ obce Veľké Dravce 
v zastúpení: Štefan Petik, veliteľ DHZO Veľké Dravce 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 
uzatvárajú túto kúpnu zmluvu: 

 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok – požiarna 

striekačka PPS-12 v nefunkčnom stave vrátane prívesného vozíka v poškodenom 
stave, ktorá neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť predávajúcemu na plnenie jeho 
úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. 
 

2. Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Nové Hony č. 13/2022 zo dňa 14. júla 2022 
bol vyhlásený za prebytočný majetok . Zámer predať nepotrebný hnuteľný majetok vo 
vlastníctve obce bol zverejnený na internetovej stránke obce www.novehony.sk a na 
úradnej tabuli obce dňa 15. júla 2022. 

 
 

Článok 2 
Kúpna cena a spôsob platby 

 
1. Touto zmluvou predávajúci predáva požiarnu striekačku kupujúcemu a ten ju kupuje 

do svojho vlastníctva za najvyššiu ponúknutú cenu vo výške =100,00 EUR /slovom: 
Jednosto EUR, 0 eurocentov/. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu do troch 
dní po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy, a to v hotovosti do pokladne Obecného 
úradu Nové Hony. 
 

3. Predávajúci od zmluvy odstúpi v prípade nezaplatenia dohodnutej kúpnej ceny 
kupujúcim podľa tohto článku zmluvy. O odstúpení od zmluvy písomne upovedomí 
druhú zmluvnú stranu. 

 
 

http://www.novehony.sk/


Článok 3 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
1. Prevzatím predmetu kúpy kupujúci nadobudne k nemu vlastnícke právo a týmto 

okamihom prešlo na neho i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia 
predmetu kúpy. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom predmetu zmluvy a v takom 
stave ho aj preberá. 

3. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom zverejnenia a účinnosť nadobúda dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia v súlade s Občianskym zákonníkom. 
5. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy podľa tejto zmluvy neviaznu žiadne dlhy, 

vecné bremená, ani iné nesplnené povinnosti. 
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana zo zmluvných 

strán obdrží po jednom vyhotovení. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali 

a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok 
a na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
V Nových Honoch, 
dňa 21. októbra 2022 
 
 
 
 
Za predávajúceho:                                                                             Za kupujúceho:  
 
 
 
 
 
 
 
Alena Spodniaková, starostka obce                                                    Štefan Petik, veliteľ DHZO 


