
KÚPNO–PREDAJNÁ ZMLUVA 

(uzatvorená v súlade s ust. § 588 a násl. Zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov) 

 

 

 

Predávajúci: 

Názov:  Združenie obcí hornej Torysy 

Sídlo:   Krivianska 557/1, 082 71 Lipany 

IČO:   37938231 

DIČ:   2021789814 

zastúpené:  Jánom Šejirmanom, predsedom združenia 

Bankové spojenie: VÚB banka a.s. 

Číslo účtu:  1792285351 

IBAN:   SK91 0200 0000 0017 9228 5351 

(ďalej len „predávajúci) 

 

a 

 

Kupujúci: 

Názov:  Obec Šarišské Dravce   

Sídlo:   Šarišské Dravce 109, 082 73 Šarišské Dravce 

IČO:   00327794 

DIČ:   2020732241 

zastúpené:  Mgr. Markom Angelovičom, starostom obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:  3400672002/5600 

IBAN:   SK79 5600 0000 0034 0067 2002 

(ďalej len „kupujúci) 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom Dreveného prístrešku, ďalej len „predmet kúpy“, v počte  

1 ks, ktorý sa nachádza v k. ú. obce Šarišské Dravce. 

 

Článok II. 

Predmet kúpy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z Predávajúceho na 

Kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou. 

2.2 Touto zmluvou Predávajúci predáva predmet kúpy Kupujúcemu do vlastníctva a zaväzuje sa 

mu ho odovzdať ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

2.3 Touto zmluvou Kupujúci od Predávajúceho kupuje predmet kúpy do vlastníctva, zaväzuje sa ho 

prevziať ku dňu podpisu tejto zmluvy a zaplatiť zaň cenu za podmienok stanovených touto 

zmluvou. 

 

 

 



Článok III. 

Kúpna cena 

 

3.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za predmet kúpy vzájomne dohodnutú kúpnu 

cenu 1,- Eur (Jeden Eur) za 1 ks, ktorú schválilo VZ ZOHT uznesením č. 5/2021 zo dňa 

14.12.2021. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu do 14 kalendárnych dní od podpisu 

tejto zmluvy prevodom na účet Združenia obcí hornej Torysy, vedený vo VÚB, číslo účtu:  

SK91 0200 0000 0017 9228 5351. 

 

Článok IV. 

Stav predmetu kúpy 

 

4.1 Predávajúci vyhlasuje, že Drevený prístrešok bol používaný. 

4.2 Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu kúpy riadne oboznámil a kupuje ho v stave, 

v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 

 

Článok V. 

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 

5.1 Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmet kúpy odovzdá Predávajúci Kupujúcemu v deň 

podpisu tejto Zmluvy a vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza z Predávajúceho na 

Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III. tejto Zmluvy. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

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

každú zo zmluvných strán. 

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

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

6.3 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. 

6.4 Predávajúci ako účastník kúpnej zmluvy dáva súhlas na použitie svojich údajov podľa zákona  

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy na plnenie 

povinnosti Kupujúceho vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

V Lipanoch, dňa 30.03.2022     

 

Predávajúci:      Kupujúci: 

 

 

 

 

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

Ján Šejirman, predseda združenia, v.r.  Mgr. Marko Angelovič, starosta obce, v.r. 

Združenie obcí hornej Torysy    Obec Šarišské Dravce  


