
 
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „zmluva“) 
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
 
1. Predávajúci: Ing. Vladimír Čeman 
   bytom: Krasovského 13, 851 01 Bratislava 
   Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
   IBAN: SK74 0900 0000 0001 7643 8276 
   (ďalej len ako „predávajúci“) 
 
 
 
 
2. Kupujúci:  Obec Zvolenská Slatina 

SNP 370/19, 962 01 Zvolenská Slatina 
zastúpená: Ing. Máriou Klimentovou – starostkou obce 
IČO: 00 320 447 
Bankové spojenie: VÚB Zvolen 
IBAN: SK73 0200 0000 0000 0342 3412 

   (ďalej ako „kupujúci“) 
 
 

Článok 2 
Všeobecné ustanovenia 

 
Predávajúci je výlučným vlastníkom historickej pohľadnice obce Zvolenská Slatina s tzv. dlhou 
adresou z roku 1902 (ďalej len ako „predmet kúpy“). 
 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na 
kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou. 
2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva a zaväzuje sa mu ho 
odovzdať ku dňu podpisu tejto zmluvy. 
3. Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do vlastníctva, zaväzuje sa ho 
prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok stanovených touto zmluvou. 
 

Článok 4 
Kúpna cena 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu v celkovej výške 42,- 
Eur (slovom: štyridsaťdva Eur). 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu do troch dní od prevzatia predmetu 
kúpy, a to prevodom na účet predávajúceho uvedený v článku 1 tejto zmluvy. 



 
Článok 5 

Vlastnícke právo 
 

1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny v celkovej 
dohodnutej výške. 
2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho 
prevzatím predmetu kúpy. 
 

Článok 6 
Prehlásenia zmluvných strán 

 
1. Predávajúci prehlasuje, že stav predmetu kúpy zodpovedá veku a spôsobu jeho užívania. 
Predávajúci ďalej prehlasuje, že oboznámil kupujúceho so stavom predmetu kúpy a nezatajil jemu 
žiadne známe skutočnosti ani prípadné závady, o ktorých by vedel a ktoré by mohli viesť ku 
znehodnoteniu predmetu kúpy. Rovnako prehlasuje, že predmet kúpy nepochádza z trestnej činnosti, 
je oprávnený s ním nakladať a predmet kúpy nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb. 
2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje v stave, v akom sa 
nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k zmluve musia mať písomnú formu. 
2. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
3. Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, zrozumiteľne a určite, nie v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu 
a na znak súhlasu ju podpísali. 
5. Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
V o Zvolenskej Slatine dňa 23.3.2022 
 
 
 
 
predávajúci           kupujúci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


