Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Č.j. 49/2016-Z
Čl. I.
Zmluvné strany
Predávajúci: meno a priezvisko:
dátum narodenia:
číslo OP:
trvalý pobyt:

Bohuš Tkáč
ul. Turianska 19, 038 52 Sučany

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:

MESTO TURANY,
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
zastúpené Ing. Miroslavom Blahušiakom, primátorom mesta
IČO: 00316962
DIČ: 2020595049
(ďalej len „kupujúci“)

(ďalej aj len „zmluvné strany“)
uzatvárajú túto kúpnu zmluvu:
Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je kúpa unimobunky vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.
2. Kupujúci kupuje unimobunku (ďalej len „predmet zmluvy“) do výlučného vlastníctva
a zaväzuje sa za ňu zaplatiť kúpnu cenu.
Čl. III.
Kúpna cena, platobné podmienky a nadobudnutie vlastníctva
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 800,00 EUR (slovom: Osemsto
Eur).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená v plnej výške v hotovosti
pri podpise kúpnej zmluvy.
3. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy nadobudne kupujúci dňom úhrady kúpnej ceny.

2.
Čl. IV.
Prehlásenia zmluvných strán
1. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu kúpy
na základe osobnej prehliadky. Technický stav zodpovedá kúpnej cene s prihliadnutím na
doterajšie používanie.
2. Kupujúci prehlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so skutočným stavom
predmetu zmluvy, jeho stav je mu dobre známy a v tomto stave ho kupuje.
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Kúpna zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Mesta Turany.
3. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzavretá po ich vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne,
čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Turanoch, dňa 26.09.2016

V Sučanoch, dňa 10.10.2016

Kupujúci:

Predávajúci:

...........………………………...........
Mesto Turany
zast. Ing. Miroslavom Blahušiakom
primátorom mesta

..................………………………....
Bohuš Tkáč

