Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY
Predávajúci:
Meno, priezvisko:
Trvalé bydlisko:
Rodné číslo:
Číslo OP:
IBAN:
(ďalej len "predávajúci")

Mária Cellengová
Príbelce Horné Príbelce 16, 991 25 p. Čebovce
465410/774
EC 552 644
SK02 0200 0000 0014 0056 5451

a
Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IBAN:
(ďalej len "kupujúci")

Obec Príbelce
Príbelce, Dolné Príbelce 234, 991 25 p. Čebovce
Ing. Tibor Čierny, starosta obce
00 319 520
2021243224
SK12 5600 0000 0014 0754 0003

Čl. 2
PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmetom tejto zmluvy je obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných
výdavkov na realizáciu projektu Sukňe pozberanie, podporeného Fondom na podporu
umenia, č. zmluvy 19-432-04734, t.j. výroba a dodanie 10 párov ženských pančúch
/štrinfľí a štrupandľí/ v cene 100,- € za pár.

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2

Čl. 3
KÚPNA CENA A SPÔSOB ZAPLATENIA KÚPNEJ CENY
Zmluvné strany sa dohodli na súhrnnej kúpnej cene 1 000,- €. (slovom jedentisíc eur)
Predmet zmluvy bude dodaný na Obec Príbelce v termíne do 15.07.2020.
Kúpna cena bude uhradená predávajúcemu v bezhotovostne v termíne do 31.07.2020.
Čl. 4
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY NA VECI
Predávajúci kupujúceho oboznámil so stavom predmetu kúpy bližšie špecifikovanej v
bode I. 1 tejto zmluvy. Predmet kúpy je nepoužívaný, nový, bez vád a zjavných chýb.
Kupujúci prehlasuje, že bol zo strany predávajúceho oboznámený so stavom predmetu
kúpy bližšie špecifikovanej v bode I. 1 tejto zmluvy. Predmet kúpy si prehliadol
a skontroloval ich stav.

Čl. 5
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
5. 1 Vlastnícke právo k predmetu kúpy uvedenému v bode Čl. 2 tejto zmluvy prechádza na
kupujúceho okamihom odovzdania predmetu kúpy predávajúcim a úhradou kúpnej
ceny zo strany kupujúceho.
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Čl. 6
ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA
Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, vzťahujú sa na túto zmluvu ustanovenia
Občianskeho zákonníka.
Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a prehlasujú, že rozumejú všetkým jej
ustanoveniam.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých jednu
obdrží predávajúci a jednu kupujúci.
Akékoľvek doplnky alebo zmeny tejto zmluvy sa môžu urobiť len po vzájomnej dohode
strán písomnou formou.
Účastníci zmluvy vzali na vedomie, že táto zmluva nadobudne právoplatnosť dňom
podpisu oboch zmluvných strán.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy 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.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a
súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a
na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Príbelciach, dňa 08.07.2020

za predávajúceho:

....................................
Mária Cellengová

za kupujúceho:

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

