Kúpna zmluva
podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov
Predávajúci:

Obec Príbelce
zastúpené: Ing. Tibor Čierny – starosta obce
adresa: Príbelce 234, 991 25 Čebovce
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Veľký Krtíš,
Číslo účtu: 2423402/0200
IBAN: SK05 020 0000 0000 0242 3402
IČO: 319 520
DIČ: 2021243224
(ďalej len „Predávajúci“)

a
Kupujúci:

Športovo strelecký klub Príbelce
zastúpené: Pavel Tomaškin – predseda ŠSK Príbelce
adresa: Príbelce 278, 991 25 Čebovce
IBAN: SK04 5200 0000 0000 0996 6637
Číslo účtu: 9966637/5200
IČO: 35 990 074
DIČ: 2021314702
(ďalej len „Kupujúci“).

uzatvorili túto
Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“).
Čl. I
Predmet Zmluvy
1. Predmetom zmluvy je predaj hnuteľného majetku obce, a to:
Laser Power Biatlon
1 ks
Ďalekohľad KONUS 15-45x65 Zoom
1 ks
Strelecká stena
1 ks
Vzduchovka Slávia 630
2 ks
Vzduchovka Slávia 631
2 ks
HAMA statív Star 700 EF
1 ks
(ďalej len „Predmet kúpy“).
2. Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy oboznámil so stavom
Predmetu kúpy, tento stav mu je dobre známy a Predmet kúpy v tomto stave od
Predávajúceho kupuje.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci za nižšie dojednaných podmienok Predmet
kúpy v celosti predáva Kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva (pre potreby činnosti
Športovo streleckého klubu Príbelce) a Kupujúci Predmet kúpy v celosti bez výhrad od
Predávajúceho kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
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Čl. II
Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za Predmet
kúpy kúpnu cenu vo výške 1,- Eur (slovom: jedno euro) a to najneskôr do 3 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Povinnosť zaplatenia kúpnej ceny podľa
predchádzajúcej vety tohto článku tejto Zmluvy je splnená uhradením kúpnej ceny
v hotovosti do pokladne Obecného úradu Príbelce.
2. V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny podľa čl. II
ods. 1 tejto Zmluvy, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a to s účinnosťou
odstúpenia ku dňu, kedy bolo písomné oznámenie Predávajúceho o odstúpení od tejto
Zmluvy doručené Kupujúcemu. V prípade, že Predávajúci využije svoje právo odstúpiť od
tejto Zmluvy, sa táto Zmluva od počiatku zrušuje. Odstúpením od tejto Zmluvy nezaniká
právo Predávajúceho na náhradu vzniknutých škôd.
Čl. III
Odovzdanie Predmetu kúpy
1. Zmluvné strany sa dohodli na protokolárnom odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy v deň
podpisu tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Predmetu kúpy prechádza z
Predávajúceho na Kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny podľa čl. II ods. 1 tejto
Zmluvy.
3. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom Predmetu zmluvy
a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
4. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav Predmetu zmluvy a berie na vedomie, že
miera opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a dohodnutej cene.
Čl. IV
Osobitné dojednania
1. Účastníci sa zároveň dohodli na zriadení inštitútu predkupného práva s tým, že
predávajúci hnuteľné veci špecifikované v článku I. tejto zmluvy predáva s výhradou, že v
prípade, ak kupujúci sa rozhodne hnuteľné veci, ktoré sú predmetom tejto zmluvy predať,
je povinný ponúknuť predávajúcemu.
2. Účastníci sa zároveň dohodli, že predkupné právo platí aj pre prípad iného scudzenia než
predajom. Účastníci sa zároveň dohodli v súvislosti s dohodou o predkupnom práve
predávajúceho, že dohodnuté predkupné právo pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho a
predávajúceho.
3. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne vec predať, je povinný písomne vyzvať predávajúceho
na možnosť uplatnenia predkupného práva, za takých istých podmienok a za takú istú
cenu ako v súčasnosti kupujúci od predávajúceho kupuje. Predávajúci je povinný v
prípade záujmu o uplatnenie predkupného práva uhradiť kúpnu cenu uvedenú vo výzve
do dvoch mesiacov po doručení písomnej ponuky. Predkupné právo sa zriaďuje v
prospech predávajúceho.
4. Kupujúci sa súčasne zaväzuje, že hnuteľné veci špecifikované v článku I. tejto zmluvy na
požiadanie predávajúceho poskytne na akcie organizované predávajúcim.
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Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma Zmluvnými stranami, a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Príbelce. Táto Zmluva
je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov SR.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom
dva rovnopisy sú určené Predávajúcemu a jeden Kupujúcemu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, táto Zmluva
nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto Zmluvu si riadne
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
5. Predmet zmluvy bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Príbelciach pod číslom
uznesenia 167/2017 zo dňa 20.01.2017.
6. Obsah tejto Zmluvy je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných
obidvomi Zmluvnými stranami.

V Príbelciach dňa .....................

Predávajúci:

Kupujúci:

…………………………………
Ing. Tibor Čierny
starosta obce

………………………………….
Pavel Tomaškin
predseda ŠSK
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