
 

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci 
 

v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare): 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Predávajúci:  

Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina  

Námestie sv. Floriána 1, 013 01 Varín, Slovensko 

IČO: 37804880 

Konajúc prostredníctvom: PhDr. Peter Vajda – predseda združenia 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu: 0422862188/0900 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

Kupujúci č. 1:  

Obec Belá  

Oslobodenia 183, 01305 Belá 

IČO:00321168 

Konajúc prostredníctvom Ing. Matúš Krajči, starosta obce 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  

Číslo účtu: SK89 7500 0000 0040 1581 5710 

 

Kupujúci č. 2: 
Obec Dolná Tižina  

Hlavná 333, 01304 Dolná Tižina, 013 04 Dolná Tižina 

IČO:00321249 

Konajúc prostredníctvom Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce 

Bankové spojenie: OTP Banka, a.s.  

Číslo účtu: 9271018/5200 

 

Kupujúci č. 3: 
Obec Gbeľany  

Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany 

IČO: 00321273 

Konajúc prostredníctvom Ing. Jozef Martinček, starosta obce 

Banka: VÚB banka, a.s. 

Číslo účtu: SK 27 0200 0000 0000 2652 3432 

 

Kupujúci č. 4: 
Obec Kotrčiná Lúčka  

Kotrčina Lúčka 64, 013 02 p. Gbeľany 

IČO: 00321397 

Konajúc prostredníctvom Jozef Žabka, starosta obce 

Bankové spojenie: VÚB banka, a. s. 

Číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 2372 8432 



 

Kupujúci č. 5: 
Obec Krasňany  

Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Krasňany 

IČO: 00321401 

Konajúc prostredníctvom Ing. Miroslav Bielka, starosta obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: 0210896001/5600 

 

Kupujúci č. 6: 
Obec Lutiše  

Lutiše 66, 013 05 Lutiše 

IČO:00321451 

Konajúc prostredníctvom Anton Štefko, starosta obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu: 3166679010/5600 

 

Kupujúci č. 7: 
Obec Lysica  

Lysica 138,  013 05 pošta Belá 

IČO:00321460 

Konajúc prostredníctvom: Ing. Jozef Ďurana, starosta obce 

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu: 5663800001/5600 

 

Kupujúci č. 8: 
Obec Mojš  

Obecný úrad Mojš, Mojš 147, 010 01 Žilina 

IČO: 00321494 

Konajúc prostredníctvom: Ing. Štefan Svetko, starosta obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: 5477039001/5600 

 

Kupujúci č. 9: 
Obec Nededza 

Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 

IČO: 00321516 

Konajúc prostredníctvom PhDr. Peter Vajda, starosta obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Žilina 

Číslo účtu: SK87 5600 0000 0056 0474 0002 

 

Kupujúci č. 10: 
Obec Nezbudská Lúčka 

Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka 

IČO: 00648256 

Konajúc prostredníctvom Ing. Adriana Vraňanová Kubičková, starostka obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu :SK98 5600 0000 0031 9315 5001 

 

 



Kupujúci č. 11: 
Obec Stráňavy 

Májová 336,013 25 Stráňavy 

IČO: 00321613 

Konajúc prostredníctvom: Ing. Jozef Papán, starosta obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: SK28 5600 0000 0002 8969 6001 

 

Kupujúci č. 12: 
Obec Stráža 

Stráža č. 243, 013 04 pošta Dolná Tižina 

IČO: 00321630 

Konajúc prostredníctvom: Ján Poliak, starosta obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu: SK30 5600 0000 0003 8083 6001 

 

Kupujúci č. 13: 
Obec Strečno  

Sokolská č. 487,013 24 Strečno 

IČO: 00321648 

Konajúc prostredníctvom: Bc. Dušan Štadáni, starosta obce 

Bankové spojenie: VÚB banka a. s. 

číslo účtu: SK48 0200 0000 0000 2222 3432 

 

Kupujúci č. 14: 
Obec Teplička nad Váhom  

Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01  Teplička nad Váhom 

IČO: 00648264 

Konajúc prostredníctvom: Ing. Viliam Mrázik, starosta obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: SK92 5600 0000 0002 7920 1001 

 

Kupujúci č. 15: 
Obec Terchová  

Sv. Cyrila a Metoda 96,013 06 Terchová 

IČO: 00321699 

Konajúc prostredníctvom: Jozef Dávidík, starosta obce 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu: SK35 0900 0000 0004 2218 6247 

 

Kupujúci č. 16: 
Obec Varín  

Obecný úrad Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03  Varín 

IČO: 00321711 

Konajúc prostredníctvom: Ing. Michal Cvacho, starosta obce  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Číslo účtu: 0423457993/0900 

 

Kupujúci č. 17 
Obec Zázrivá  



Stred 409, 027 05 Zázrivá 

IČO: 00315010 

Konajúc prostredníctvom: JUDr. Matúš Mních, starosta obce 

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s 

Číslo účtu: SK45 0200 0000 0000 1762 7432 

 

(ďalej spolu len „kupujúci“) 

 

zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto zmluve obsiahnutých a s úmyslom byť touto 

zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy: 

 

I. 

Predmet kúpy 

 

Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí, a to konkrétne kolesový traktor 

a traktorový čelný nakladač, traktorový príves, štiepkovač, lis na plasty, lis na papier, kartón, 

igelitové vrecia na plasty, igelitové vrecia na papier, igelitové vrecia na sklo, igelitové vrecia na 

tetra-paky, veľkoobjemný kontajner 5,5m3, veľkoobjemný kontajner 7,5 m3, veľkoobjemný 

kontajner 10 m3, veľkoobjemný kontajner 30 m3, špeciálny kontajner 3200 l sklo, špeciálny 

kontajner 3200 l papier, špeciálny kontajner 1300 l sklo, špeciálny kontajner 1300 l papier, 

špeciálny kontajner 1300 l plasty, plastové nádoby 120 l na sklo, plastové nádoby 120 l na papier, 

plastové nádoby 120 l na plasty, plastové nádoby 240 l na sklo, plastové nádoby 240 l na papier, 

plastové nádoby 240 l na plasty, plastové nádoby 1100 l na plasty, plastové nádoby 770 l na sklo, 

plastové nádoby 770 l na papier, plastové nádoby 770 na plasty.  

 

(ďalej len „predmet kúpy“). 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri prevode 

vlastníckeho práva k predmetom kúpy bližšie špecifikovaným v tomto článku zmluvy z 

predávajúceho na kupujúcich za podmienok stanovených touto zmluvou. 

2. Predávajúci predáva touto zmluvou kupujúcim do ich výlučného vlastníctva predmety kúpy 

uvedené v čl. 1 tejto zmluvy, ktoré majú kupujúci ku dnešnému dňu v užívaní v nasledovnom 

poradí:  

 

Kupujúci č. 1 - Obec Belá : lis na plasty 1 ks v sume 500 €, lis na papier/kartón 1 ks v sume 

500 €, igelitové vrecia na plasty 15 000 ks, igelitové vrecia na papier 12 600 ks, igelitové vrecia 

na sklo 14 350 ks, igelitové vrecia na tetra-pack 1800 ks, veľkoobjemný kontajner 5,5 m3 10 ks, 

veľkoobjemný kontajner 7,5 m3 9 ks, veľkoobjemný kontajner 10 m3 6 ks, špeciálny kontajner 

3200 l sklo 10 ks, špeciálny kontajner 3200 l papier 10 ks, špeciálny kontajner 1300 l sklo 16 

ks, špeciálny kontajner 1300 l papier 15 ks, špeciálny kontajner 1300 l plasty 15 ks = spolu 

v sume 1 €, súhrnne všetky predmety kúpy v cene 1.001,- €. 

 

Kupujúci č. 2 - Obec Dolná Tižina : igelitové vrecia na plasty 3000 ks, igelitové vrecia na 

papier 3500 ks, igelitové vrecia na sklo 3000 ks, veľkoobjemný kontajner 5,5 m3 3 ks, 

veľkoobjemný kontajner 7,5 m3 2 ks, plastové nádoby 120 l na sklo 30 ks, plastové nádoby 120 

l na papier 50 ks, plastové nádoby 240 l na sklo 5 ks, plastové nádoby 240 l na papier 10 ks, 

plastové nádoby 240 l na plasty 50 ks, plastové nádoby 1100 l na plasty 7 ks, plastové nádoby 



770 l na sklo 2 ks, plastové nádoby 770 l na papier 2 ks, plastové nádoby 770 na plasty 2 ks; 

súhrnne všetky predmety kúpy v cene 1 €. 

 

Kupujúci č. 3 - Obec Gbeľany : igelitové vrecia na papier 600 ks, igelitové vrecia na sklo 300 

ks, igelitové vrecia na tetra packy 300 ks, veľkoobjemný kontajner 5,5m3 1 ks, plastové nádoby 

120 l na plasty 295 ks, plastové nádoby 240 l na plasty 55 ks; súhrnne všetky predmety kúpy 

v cene 1 €. 
 

Kupujúci č. 4 - Obec Kotrčiná Lúčka : igelitové vrecia na papier 750 ks, veľkoobjemný 

kontajner 5,5 m3 1 ks, plastové nádoby 120 l na sklo 30 ks, plastové nádoby 120 l na papier 30 

ks, plastové nádoby 1100 l na plasty 4 ks, plastové nádoby 770 l na papier 3 ks; súhrnne všetky 

predmety kúpy v cene 1 €. 
 

Kupujúci č. 5 - Obec Krasňany: igelitové vrecia na plasty 1800 ks, igelitové vrecia na papier 

2000 ks, igelitové vrecia na sklo 1100 ks, igelitové vrecia na tetra packy 250 ks, veľkoobjemný 

kontajner 5,5 m3 1 ks, špeciálny kontajner 1300 l sklo 3 ks, špeciálny kontajner 1300 l papier 3 

ks, špeciálny kontajner 1300 l plasty 3 ks, plastové nádoby 120 l na papier 30 ks, plastové 

nádoby 770 l na papier 2 ks;  súhrnne všetky predmety kúpy v cene 1 €. 

 

Kupujúci č. 6 - Obec Lutiše: kolesový traktor a traktorový čelný nakladač 1 ks v sume 1500 €, 

traktorový príves 1 ks v sume 500 €, štiepkovač ( drvič ) 1 ks v sume 500 €, igelitové vrecia na 

plasty 3750 ks, igelitové vrecia na papier 3000 ks, igelitové vrecia na sklo 1000 ks, 

veľkoobjmený kontajner 5,5 m3 1 ks, špeciálny kontajner 1300 l sklo 17 ks, špeciálny kontajner 

1300 l papier 18 ks, špeciálny kontajner 1300 l plasty15 ks, plastové nádoby 120 l na sklo 15 

ks, plastové nádoby 120 l na papier 30 ks, plastové nádoby 240 l na plasty 15 ks, plastové nádoby 

1100 l na plasty 2 ks; súhrnne v cene 1 €, spolu celkom 2.501,- €. 

 

Kupujúci č. 7 - Obec Lysica: igelitové vrecia na plasty 10 000 ks, veľkoobjmený kontajner 5,5 

m3 1 ks, veľkoobjemný kontajner 7,5 m3 2 ks, plastové nádoby 770 l na sklo 4 ks, plastové 

nádoby 770 l na plasty 6 ks súhrnne všetky predmety kúpy v cene 1 €. 

 

Kupujúci č. 8 - Obec Mojš: veľkoobjemný kontajner 5,5 m3 1 ks v sume 1 €. 

 

Kupujúci č. 9 - Obec Nededza: kolesový traktor a traktorový čelný nakladač 1 ks v sume 1500 

€, traktorový príves 1 ks v sume 500 €, štiepkovač ( drvič ) 1 ks v sume 500 €, igelitové vrecia 

na plasty 1000 ks, igelitové vrecia na papier 800 ks, igelitové vrecia na sklo 500 ks, igelitové 

vrecia na tetra packy 500 ks, veľkoobjemný kontajner 5,5 m3 2 ks, plastový nádoby 120 l na 

sklo 20 ks, plastové nádoby 120 l na plasty 0 ks, plastové nádoby 770 l na sklo 2 ks, plastové 

nádoby 770 l na plasty 2 ks; súhrnne v cene 1 €, spolu celkom 2.501,- €. 

 

Kupujúci č. 10- Obec Nezbudská Lúčka: igelitové vrecia na plasty 100 ks, igelitové vrecia na 

papier 500 ks, igelitové vrecia na sklo 100 ks, igelitové vrecia na tetra packy 100 ks, 

veľkoobjmneý kontajner 5,5 m3 1 ks, veľkoobjemný kontajner 7,5 m3 1 ks, špeciálny kontajner 

1300 l sklo 6 ks, špeciálny kontajner 1300 l papier 6 ks, špeciálny kontajner 1300 l plasty 1 ks, 

plastové nádoby 120 l na sklo 10 ks, plastové nádoby 120 l na papier 5 ks, plastové nádoby 240 

l na sklo 6 ks, plastové nádoby 240 l na papier 6 ks, plastové nádoby 240 l na plasty 6 ks; 

súhrnne všetky predmety kúpy v cene 1 €. 

 



Kupujúci č. 11 - Obec Stráňavy: igelitové vrecia na plasty 1000 ks, igelitové vrecia na papier 

1000 ks, igelitové vrecia na sklo 1000 ks, igelitové vrecia na tetra packy 1000 ks, veľkoobjemný 

kontajner 5,5 m3 1 ks; súhrnne všetky predmety kúpy v cene 1 €. 

 

Kupujúci č. 12 - Obec Stráža: igelitové vrecia na papier 500 ks, igelitové vrecia na sklo 400 ks, 

igelitové vrecia na tetra packy 500 ks, veľkoobjemný kontajner 5,5 m3 2 ks, špeciálny kontajner 

1300 l sklo 1 ks, plastové nádoby 120 l na papier 20 ks, plastové nádoby 240 l na plasty 20 ks, 

plastové nádoby 1100 l na plasty 1 ks, plastové nádoby 770 l na sklo 1 ks, plastové nádoby 770 

l na papier 1 ks, plastové nádoby 770 na plasty 1 ks; súhrnne všetky predmety kúpy v cene 1 

€. 

 

Kupujúci č. 13 - Obec Strečno: igelitové vrecia na plasty 2400 ks, igelitové vrecia na papier 

2050 ks, igelitové vrecia na sklo 1500 ks, igelitové vrecia na tetra packy 350 ks, veľkoobjemný 

kontajner 5,5 m3 3 ks, veľkoobjemný kontajner 7,5 m3 2 ks, plastové nádoby 120 l na sklo 130 

ks, plastové nádoby 120 l na papier 5 ks, plastové nádoby 1100 l na plasty 2 ks; súhrnne všetky 

predmety kúpy v cene 1 €. 
 

Kupujúci č. 14 - Obec Teplička nad Váhom: kolesový traktor a traktorový čelný nakladač 1 ks 

v sume 1500 €, traktorový príves 1 ks v sume 500 €, štiepkovač ( drvič ) 1 ks v sume 500 €, 

igelitové vrecia na plasty 350 ks, igelitové vrecia na papier 700 ks, igelitové vrecia na sklo 350 

ks, veľkoobjemný kontajner 5,5 m3 1 ks, veľkoobjemný kontajner 7,5 m3 3 ks, plastové nádoby 

120 l na sklo 125 ks, plastové nádoby 120 l na papier 125 ks, plastové nádoby 240 l na sklo74 

ks, plastové nádoby 240 l na papier 74 ks, plastové nádoby 240 l na plasty 74 ks, plastové nádoby 

770 l na sklo 6 ks, plastové nádoby 770 l na papier 9 ks, plastové nádoby 770 na plasty 6 ks; 

súhrnne v cene 1 €, spolu celkom 2.501,- €. 

 

Kupujúci č. 15 - Obec Terchová: veľkoobjemný kontajner 5,5 m3 1 ks, veľkoobjemný kontajner 

30 m3 1 ks, súhrnne všetky predmety kúpy v cene 1 €.  

 

Kupujúci č. 16 - Obec Varín: kolesový traktor a traktorový čelný nakladač 1 ks v sume 1500 €, 

traktorový príves 1 ks v sume 500 €, štiepkovač ( drvič ) 1 ks v sume 500 €, veľkoobjemný 

kontajner 5,5 m3 3 ks, veľkoobjemný kontajner 7,5 m3 4 ks, veľkoobjemný kontajner 10 m3 1 

ks, plastové nádoby 120 l na papier 40 ks, plastové nádoby 240 l na sklo 10 ks, plastové nádoby 

1100 l na plasty 4 ks, plastové nádoby 770 l na sklo 5 ks, plastové nádoby 770 l na papier 3 ks, 

plastové nádoby 770 na plasty 3 ks; súhrnne v cene 1 €, spolu celkom 2.501,- €. 

 

Kupujúci č. 17 - Obec Zázrivá; igelitové vrecia na plasty 3600 ks, igelitové vrecia na papier 

3000 ks, igelitové vrecia na sklo 2400 ks, igelitové vrecia na tetra packy 1200 ks,veľkoobjemný 

kontajner 5,5 m3 4 ks, špeciálny kontajner 1300 l sklo 35 ks, špeciálny kontajner 1300 l plasty 

35 k; súhrnne všetky predmety kúpy v cene 1 €. 

 

3. Kupujúci touto zmluvou súhlasia a kupujú od predávajúceho predmety  kúpy bližšie 

špecifikované v čl. 2 bod 2 tejto zmluvy do svojho výlučného vlastníctva, zaväzujú sa zaplatiť 

zaň kúpnu cenu ku dňu podpisu tejto zmluvy za podmienok stanovených touto zmluvou. 

 

III. 

Kúpna cena 

 

1. Kupujúci sa zaväzujú zaplatiť predávajúcemu za predmety kúpy cenu podľa článku 2 bodu 2 

tejto zmluvy.  



2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatia kúpnu prevodom na účet predávajúceho 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 3 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

 

IV. 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Predávajúci predáva kupujúcim predmety kúpy bližšie špecifikované v čl. 2 bod 2 tejto zmluvy 

ktoré majú kupujúci ako doterajší užívatelia v osobnom užívaní ku dňu podpisu tejto zmluvy, 

bez iných práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. Rovnako prehlasuje, že 

predmet kúpy nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním nebola páchaná trestná činnosť. 

2. Kupujúci vyhlasujú, že je im známy stav jednotlivých predmetov kúpy, ktoré majú v užívaní  a 

že ich kupujú v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

3. Kupujúci sa podpisom tejto zmluvy stávajú vlastníkmi predmetov kúpy bližšie špecifikovaných 

v článku 2 bodu 2 tejto zmluvy.  

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomnou formou a so súhlasom  

obidvoch zmluvných strán.  

2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Občianskym 

zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr 

stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 

ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení zmluvy a na vyplnenie 

medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje 

zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

  

4. Spory vzniknuté medzi účastníkmi zmluvy, prislúchajú na rozhodnutie príslušného 

všeobecnému súdu. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v 18-tich vyhotoveniach, pričom každá zo strán obdrží po 1 

vyhotovení zmluvy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že svoju vôľu prejavili 

slobodne a vážne, že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle kupujúceho. 

 

Vo Varíne dňa .............................. 

 

 

Predávajúci                                                                                  Kupujúci 

 

Združenie obcí Terchovská dolina                                                            

     Obec Belá  

 

 

 

 

 

Obec Dolná Tižina  



 

Obec Gbeľany 
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Obec Nezbudská Lúčka 



 

Obec Stráňavy  
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Obec Strečno 

 

 

 

 

 

 

Obec Teplička nad Váhom 
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Obec Varín 

 

 

 

 

 

 

Obec Zázrivá 

                                                                     


