
K  ú p n o - p r e d  a j  n á z m l u v a  
uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Článok I 
Zmluvné strany

Predávajúci:
Obchodné meno: Obec Gregorovce č. 88 
Zastúpený: Ing. Slavomír Verčimák

Sídlo: CjrL°jO w v u j  ffjÚ fJL G6 If/u vvU

¡¿O: VChĺbyOb' l
IČODPfí:
Bankové spojenie: S k  /V C6o<s> OOCO 0(X>Lf  ¿ 1 * 9  6 'O o j  
Telefón: \)°)<9 cfQjf

Kupujúci:
Obchodné meno: Obec Podbiel 
Sídlo: 027 42 Podbiel 210
Zastúpená: Slavomír Korčuška- starosta
Bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu 23723332/0200 
IBAN: SK54 0200 0000 0000 2372 3332 VÚB
IČO: 00314790
DIČ: 2020561829
Telefón: 043 - 5381031

Článok II 
Účel zmluvy

Účelom zmluvy je  stanovenie podmienok kúpy a predaja upraveného čerpadla PPS 12 
medzi predávajúcim obec Gregorovce so sídlom č. 88 a kupujúcim, ktorým je  Obec Podbiel so 
sídlom Podbiel č. 210.

Článok III 
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je upravené čerpadlo PPS 12, ktorého vlastníkom je predávajúci a to 
obec Gregorovce.

Článok IV 
Kúpno -  predajná cena

Cena upraveného čerpadla bola určená dohodou medzi zmluvnými stranami na 3000€.

Článok V
Spôsob úhrady kúpno -  predajnej ceny

Kupujúci uhradí kúpno -  predajnú cenu určenú v čl. IV tejto zmluvy predávajúcemu vo 
forme prevodu financií na účet obce, ktorú je kupujúci povinný uhradiť po odskúšaní 
predmetného čerpadla.



Článok VI 
Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

1. Predávajúci je povinný:
a) Uviesť čerpadlo do prevádzkyschopného stavu tak, aby jeho technický stav spĺňal 

podmienky na ktoré je čerpadlo určené.
b) Informovať kupujúceho pred uzavretím tejto zmluvy o technickom stave čerpadla.

Článok VII 
Použitie ustanovení Občianskeho zákonníka

Ďalšie podmienky predaja a kúpy predmetu tejto zmluvy, ktoré nie sú v tejto zmluve 
pomenované, riadia sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 
jednom vyhotovení.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom odskúšania a prevzatia upraveného čerpadla PPS 12.

V Gregorovciach 25.06. 2017
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V Podbieli 25.06.2017
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