KÚPNA ZMLUVA
č.

302/2021/RSM

uzatvorená podľa § 588 a nasl. ustanovení zák. č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení

neskoršfch predpisov medzi zmluvnými stranami:

Čl./
Zmluvné strany
1. Mgr. Jozef Strna
Bydlisko:
ClstoOP:
Bankové spojenie:

Majerská 47, 010 01 Žilina
HJ 678562
Tatrabanka

Číslo účtu :
Tel. čisto:
I ďalej ako predávajúci I

GDPR

GDPR
a

2. Mesto Dubnica nad Váhom
Sídlo:
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpené:
M9r. et. Mgr. Petrom Wolfom, primátorom mesta
Bankové spojenie:
VUB, a. s. Považská Bystrica
Číslo účtu:
SK47 0200 0000 0000 1972 3372
IČ:O:
00 317 209
DIČ:

I

ďalej ako

2021339276
kupujúci I

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej podľa ustanovení § 588 a nasl.
Občianskeho zákonníka (ďalej v texte ten ako zmluva v príslušnom gramatickom tvare).
Čl. II.
Všeobecné ustanovenia

Predávajúci je vlastníkom barového pultu dvojdielneho, materiál drevo masív, rozmery (šxv): 290x210
cm a 150x210 cm, opotrebený, rok výroby neznámy (ďalej len ako predmet kúpy). Hnutefný majetok je
umiestnený v nehnuteľnosti „Chateau Mignon" postavenej na KN-C 1304 vo vlastníctve Mesta Dubnica
nad Váhom zapísanom na liste vlastníka č. 2576.
Čl. Ul.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na
kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do výlučného vlastnictva a zaväzuje
sa mu ho odovzdať ku dňu podpisu tejto zmluvy na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí veci,
ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
3. Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do vlastníctva, zaväzuje sa ho
prevziať ku dňu podpisu tejto zmluvy a zaplatiť za ň kúpnu cenu za podmienok stanovených touto
zmluvou.
Čl. IV.
Kúpna cena
1. Predávaíúci a kupujúci sa dohodli. že kúpna cena za predmet kúpy tak, ako je popísaný v
tejto kúpnej zmluvy, je v celkovej výške 1 200 € (slovom: tisicdvesto eur).

článku

II.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu do 15 dni odo dňa nadobudnutia
účinnosti

tejto zmluvy, na účet predávajúceho uvedený v záhlavi tejto zmluvy.
Čl. v.
Ostatné dojednania

1. Predávajúci predáva predmet kúpy tal<. ako stojí a leží, bez záložných práv a iných práv
zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. Rovnako predávajúci prehlasuje, že predmet
kúpy nepochádza z trestnej činnosti a ani s nim nebola páchaná trestná činnosť.

2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje v stave, v akom sa
nachádza, t. j. tak ako stoji a leží.

3. Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet kúpy a všetky doklady potrebné pre jeho užívanie
kupujúcemu najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy.
4. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho po zaplatenl kúpnej ceny podľa čl. IV
tejto zmluvy.
Čl. Vl.
ustanovenia

Záverečné

1. Zmluvné strany sa dohodh, že všetky zmeny a dodatky k zmluve musia

mať

písomnú formu.

2. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dve vyhotovenia sú
pre kupujúceho a jedno vyhotovenie pre predávajúceho.

3. Präva, povinnosti a právne
ustanoveniami

Občianskeho

vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať príslušnými
zákonníka.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumíterne a určite, nie v tiesn i ani
za nápadne nevýhodných podmienok. pred podpisom si ju prečítali , porozumeli jej obsahu a na
znak suhlasu ju podpísali.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania a účinnosť v súlade s§ 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonnlk v znení neskorších predpisov, dňom nasledujucim po dni jej zverejnenia na
webovom sldle kupujúceho.
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M~ Stma

JUDr. Iveta Orgoníková
vedúca majetkovo-právneho oddelenia
na základe poverenia primátorom mesta

Prílohy: Protokol o odovzdaní a prevzatí veci
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