Kúpna zmluva
uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

1.

Predávajúci:

Ing. Pavol_Karaha_------ ——narodený:
trvalé byte
(ďalej ako „predávajúci“)

j

42 Miloslavov, SR

a

2.

Kupujúci:

Obec Miloslavov
so sídlom obecného úradu Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov, SR
IČO: 00 304 948

oprávnenie konať: Milan Baďanský, starosta
(ďalej ako „kupujúci“)

I.
Úvodné ustanovenia

Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci: 2 ks kolies pre historický koč v Remeselnom
dvore Miloslavov (ďalej len „Predmet kúpy“).
Kupujúci, prihliadnuc na stav historického koča umiestneného v Remeselnom dvore má záujem
o obstaranie Predmetu kúpy. Jedná sa o vec nezameniteľnú, a teda vec výlučne tohto druhu je predmetom
záujmu o kúpu zo strany kupujúceho.

II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je Predmet kúpy špecifikovaný v čl. I tejto kúpnej zmluvy.

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu Predmet kúpy v stave: „nový“. Súčasne sa zaväzuje
odovzdať doklady potrebné pre užívanie Predmetu kúpy, pokiaľ sa také na vec vzťahujú.
Kupujúci sa zaväzuje Predmet kúpy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú v čl. III
tejto zmluvy.

III.
Kúpna cena

Zmluvné strany dohodou určili kúpnu cenu Predmetu kúpy podľa bodu I tejto kúpnej zmluvy vo
výške 120,- EUR (slovom: stodvadsať eur).
Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu v hotovosti pri podpise tejto kúpnej zmluvy súčasne
s odovzdaním Predmetu kúpy.
Podpisom tejto kúpnej zmluvy predávajúci potvrdzuje prevzatie kúpnej ceny od kupujúceho vo výške
120,- EUR (slovom: stodvadsať eur). Táto zmluva predstavuje doklad pre účely vedenia účtovnej
dokumentácie kupujúcim.
IV.
Vlastnícke právo
Predávajúci touto zmluvou prevádza svoje vlastnícke právo k Predmetu kúpy špecifikovaného
v článku I tejto kúpnej zmluvy na kupujúceho, ktorý ho nadobúda do svojho výlučného vlastníctva.

Vlastnícke právo k Predmetu kúpy prechádza na kupujúceho zaplatením dohodnutej kúpnej ceny
špecifikovanej v čl. III tejto kúpnej zmluvy a odovzdaním Predmetu kúpy kupujúcemu.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho
odovzdaním predmetu zmluvy.

V.
Ostatné dojednania
Predávajúci vyhlasuje, že na Predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy ani iné právne povinnosti, ktoré
by bránili kupujúcemu v užívaní Predmetu kúpy.
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetu kúpy oboznámil a v tomto stave a bez výhrad ho
preberá.

VI.
Záverečné ustanovenia
Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných

strán.
Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Kupujúci
vyhlasuje, že zmluvu zverejní na svojom webovom sídle - www.miloslavov.sk.
Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Predávajúci (fyzická osoba) týmto udeľuje kupujúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov v
rozsahu údajov vedených v tejto zmluve pre potreby vedenia agendy súvisiacej s evidenciou zmlúv,
hospodárením s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj pre účely zverejňovania zmluvy v znení jej
prípadných budúcich dodatkov z dôvodu jej účinnosti podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník. Súhlas sa kupujúcemu udeľuje počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi
prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Miloslavove dňa

y-

/Ing. Pavol Karaba
/ za predávajúceho

Milan Baďanský, starosta obce
za kupujúceho

