
 
                                K Ú P N A    Z M L U V A 
 
uzavretá medzi : 
 
l. Predávajúcim :  SACRAMOSO SENGA s.r.o. 
             ul. SNP 273/2, 936 01 Šahy 
   v zastúpení konateľom spoločnosti : Bodonyi Béla 
   IČO: 36565296 
   DIČ DPH : SK2021898571 
   Bankové spojenie : 1916371754/0200 
 
 
2. Kupujúci :  Obec Ipeľský Sokolec, 
                                     v zastúpení starostom obce:  Mgr.  Ozsvald Arnold 
    IČO : 307092 
    DIČ: 2021020683 
   Bankové spojenie : 26524152/0200 
   
                                        
 
 
               I. 
 Predmetom kúpnej zmluvy je: AUTOBUS CQ jednopodlažný 

                    ŠPZ:  LV 749 BV, 
    
Značka:   IVECO 
Rok výroby:   2002 
Číslo :          VIN ZCFC4090005397793 
 počtom miest na sedenie : 21 
Farba:     Biela 

 
II. 

 Kúpna cena za predávaný autobus  bola dohodnutá na sumu 7.000,- €,  ktorá bude   
zaplatená prevodom na účet predávajúceho v dvoch splátkach: 

I. Splátka vo výške 3.500,- € do 30.júna 2012 
II.  Splátka vo výške 3.500,- € do 30. septembra 2012. 

 
     III. 
 
 
  Predávajúci vyhlasuje, že spoločnosť v jeho zastúpení je  skutočným a výlučným 
vlastníkom predávaného autobusu.   
 
     IV. 
 Obecné zastupiteľstvo v Ipeľskom Sokolci prejednalo návrh na kúpu autobusu dňa 
12.4.2012  a súhlasilo s jeho kúpou. 
 
 
 



     V. 
 Predávajúci vyhlasuje, že stav predávaného autobusu je prevádzky schopný. Na 
predávanom autobuse sú nasledovné vady: pokazené ľavé predné koleso, tlmiče 
Technická  a emisná kontrola bola vykonaná 15.3.2012 a sú splatné do 15.3.2013. 
 
 Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený so stavom  kupovaného motorového vozidla 
a v takomto stave ho preberá. 
 
                         VI. 
 
 Predávajúci , po preukázaní vyplatenia  l. splátky, odovzdá vozidlo  kupujúcemu  aj 
s príslušným vybavením a potrebnými  dokladmi / technický preukaz,  osvedčenie o 
technickej kontrole, osvedčenie o emisnej kontrole /. 
 
                                                          VII. 
 
 Prevod vlastníckeho práva vykoná kupujúci  na Dopravnom inšpektoráte  v Leviciach. 
. 
     VII. 
 
Táto zmluva je vyhotovená v  4 exemplároch, z ktorých 2 exempláre dostane predávajúci a 2 
kupujúci.  Účastníci tejto zmluvy s obsahom tejto zmluvy súhlasia a na znak súhlasu zmluvu 
podpisujú .  
 
 
 
 
 
  V Ipeľskom Sokolci  dňa: 6. Júna 2012 
 
 
 
………………………………….                               ………………………………… 
      predávajúci       kupujúci 


