KÚPNA ZMLUVA,
ktorú v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi sebou uzavreli

z jednej strany
Meno a priezvisko:

Patrik Toporcer

Bydlisko:

Ul. Záhradná 27/313, 053 14 Spišský Štvrtok

r.č.:

770615/ 9351

preukaz totožnosti:

OP SL 956642
ďalej len „predávajúci“

a z druhej strany

Obec

Spišský Štvrtok

Sídlo:

Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok

IČO:

00329631

Zast.:

Ing. Jánom Grešom, starostom obce
ďalej len „kupujúci“

doleuvedeného dňa za nasledovných podmienok:

I./
Predmet kúpy
1. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k:
Snehová radlica typ RS250 a zadný nesený sypač

ďalej len „predmet kúpy“

2. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa čl. II tejto zmluvy.
3. Predmet kúpy bol odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstva č. 89/2011 zo dňa 26.10.2011.

II./
Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene 800,– €, slovom: osemsto eur.
2. Kupujúci kúpnu cenu zaplatí predávajúcemu pri podpise tejto zmluvy v hotovosti. Predávajúci
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie kúpnej ceny.

III./
Miesto a čas plnenia
1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy po podpise tejto zmluvy. Kupujúci podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy.

2. Dňom odovzdania predmetu kúpy prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na predanej
veci.

IV./
Nadobudnutie vlastníckeho práva
Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobúda kupujúci dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami, prevzatím predmetu kúpy a zaplatením kúpnej ceny.

V./
Technický stav predmetu kúpy
1. Technický stav predmetu kúpy zodpovedá dobe používania.
2. Kupujúci prehlasuje, že mu je dobre známy stav predmetu kúpy a vec v tomto stave ho bez výhrad
kupuje.
3. Predávajúci prehlasuje, že na predávanej veci neviaznu žiadne záložné ani iné vecné práva, ktoré
by bránili nerušenému užívaniu veci, rovnako nie je ani predmetom lízingu.

VI./
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce www.spisskystvrtok.sk .
2. Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
3. Ostatné náležitosti zmluvy ako aj práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené
sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
4. Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží dva rovnopisy, predávajúci jeden
rovnopis.

V Spišskom Štvrtku, dňa 14.12.2011

SIGNED
...............................................................
predávajúci

SIGNED
.............................................................
kupujúci

