
Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Predávajúci: Daniela Out.ková

Kúpujúci:

a

mesto Svidník

konajúce primátorkou Mgr. Marcelou lvančovou

IČO: 00331023

IČ DPH: nie je platcom DPH

sídlo: Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

uzatvorili takúto zmluvu:

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri prevode predmetu
kúpy.

n.
1. Predávajúci touto zmluvou prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k potravinárskym výrobkom -
60 kg pirohov (ďalej len „predmetu kúpy") za dohodnutú k ú p n uc e n u vo vý š k e : 240,00 EUR (slovom:
dvestoštyridsať eur). ·

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v pokladni Mestského úradu vo
Svidníku najneskôr do 30. septembra 2022.

III.

1. Kupujúci prehlasuje, že predmet kúpy kupuje od predávajúceho v stave v akom sa nachádza a zároveň
prehlasuje, že mu je stav predmetu kúpy dobre známy.

I .
2. Kupujúci a predávajúci sa vzájomne dohodli, že predmet kúpy uvedený v čl. I. tejto zmluvy si
kupujúci od predávajúceho prevezme na svoje náklady do 11. septembra 2022. ·

IV I 

1. Nebezpečenstvo náhodnej škody prechádza na kupujúceho prevzatím predmetu kúpy.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvný strana dostane jedno
vyhotovenie.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho.



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom kúpy nakladať, že si zmluvu pred jej
podpísaním prečítali, táto sa zhoduje s ich pravou slobodnou a vážnou vôľou a nebola uzatvorená v
tiesni a ani inak za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán.

Vo Svidníku, dňa 08.09.2022

Daniela Dutková

predávajúci

Osobné údaie dotknutých osôb sa spracúvaiú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochran_é fyzických osôb pri spracúvaní
osobn 'ch úda·ov a o voľnom oh beta 'chto úda·ov kto 'm sa zruš ·e smernica 95/46/ES všeobecné
nariadenie o ochrane údaiov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobný~h údaiov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údaiovprevádzkovateľom sú vám plne kdispozícii na ~ebovom sídle
www. osobn uda ·.sk!in armovanie ako a· vo zicke · odobe v sídle a na všet 'ch kontaktn 'ch miestach

prevádzkovateťa.


