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KÚPNA ZMLUVA  
v zmysle ustanovení § 588 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami : 
 
Predávajúci: Miroslav Jurčo,  

                      r.č. 651202/6576,  

                      č. OP: EB 155 925 

                      059 37 Štôla 138   

 

                        a 

 
Kupujúci:   

sídlo:  Obec Štôla 
059 37 Štôla 29 

zastúpený: Martin Hajko 

IČO:  00691836 
DIČ:  2021202425 

 
 

Článok I.  
Predmet zmluvy a kúpna cena 

 
 
1.Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetu zmluvy. Predávajúci 
prehlasuje, že na predmet zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva, ani právne 
povinnosti v prospech tretích osôb. 
 
2.Predávajúci sa zaväzuje na základe tejto zmluvy previesť na kupujúceho vlastnícke právo   
a to: fotografie a videa na USB nosiči ( Štôla 2019, Koštofka 2018, Štôlska lyža 2019) 
 

 3.Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v sume  
300,-- eur (tristo eur) za podmienok uvedených v tejto zmluve na bankový účet: č.: SK68 
5600 0000 0061 4444 0002.  
 

 
Článok II.  

Povinnosti predávajúceho 
 
 

1.Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy v riadnom dokončenom 
stave, aby v celom rozsahu slúžil svojmu účelu.  
 
2.Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho momentom zaplatenia kúpnej ceny.  
 
3.Predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať predmet zmluvy v deň prevzatia predmetu 
zmluvy zo strany kupujúceho.  
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Článok III.  

Povinnosti kupujúceho 
 
 

1.Kupujúci je povinný  prevziať predmet zmluvy podľa dohody zmluvných strán v článku       
II. tejto zmluvy. 

 
2.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za predmet zmluvy uvedenej  
v článku I tejto zmluvy do 14 dní od  jeho prevzatia od predávajúceho. 

 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie. 
 

3. Zmluvné strany  vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 
obsahu a na znak súhlasu s jej obsahom ju pospisujú. 

 
 
 
 
V Štôle  dňa 13.02.2019   
 
 
 
 
 
                     Miroslav Jurčo                                                                Martin Hajko 

                       predávajúci                                                                     kupujúci   
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