
Kúpna zmluva
9 prevode hnuteľných vecí

Zmluvné strany:

Predávajúci:
Obchodné meno:

—
Mesto Čadca

Sídlo: Námestie slobody č. 30, 022 01 Čadca, SR

Ičo: 00 313 971

DIČ. 2020552974Vzastúpení:Bankové spojenie
Čísloúčtu:

Ing. Milan Gura — primátor,001D
Zástupca primátora: JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.

na jednej strane
(ďalej len „predávajúci“v príslušnom gramatickom tvare)

a

Kupuj
Menoa priezi Ing. Milan Gura
Rodné priezvisko:Ga——0—ovDátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Štátny občan: SR

na strane druhej
(ďalej len ako „kupujúci“v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej podľa ustanovenia $ 588 a nasl

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. 1

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľných verí, a to mobilného telefónu, značka: Apple

iPhone 11 128 GBblack, iny. číslo 210/2078 a obalu na mobilný telefón Apple iPhone 11 +

ochranné sklo, inv. číslo 210/2077/02.

(ďalej len „predmet kúpy“ v príslušnom gramatickom tvare)

Č.2

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy bližšie špecifikovanému

Val. 1 tejto zmluvy z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou.

2. Predávajúci predáva touto zmluvou kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva predmet kúpy

bližšie špecifikovaný v čl. 1 tejto zmluvy a zaväzuje sa mu ho odovzdať ku dňu podpisu tejto

zmluvy.



3. Kupujúci touto zmluvou kupuje od predávajúceho predmet kúpy bližšie špecifikovaný v čl. 1

tejto zmluvy do svojho výlučného vlastníctva, zaväzuje sa ho prevziať ku dňu podpisu tejto zmluvy
A Zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok stanovených touto zmluvou.

ČI. 3

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpybližšie špecifikovanýv čl. 1 tejto
zmluvykúpnucenuvcelkovej výške 300,- EUR (slovom: tristo eur).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu jednorazovo pri podpise tejto zmluvy
vkladom hotovosti do pokladne predávajúceho s uvedením variabilného symbolu 112022.

ČI. 4

1. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy špecifikovaný včl. 1 tejto zmluvy pred podpisom tejto
zmluvy oboma zmluvnými stranami, t.j. pred uzavretím tejto zmluvy nepredal, nedaroval, ani iným.
spôsobom nepreviedol na tretiu osobu.

2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stavpredmetu kúpy bližšie špecifikovaný včl. 1 tejto
zmluvy a že tieto veci kupuje v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu podpisu tejto zmluvy.

3. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy bližšie špecifikovaného
včl. I tejto zmluvyod predávajúceho.

ČI. 5

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú
formu.
2. Právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho:
zákonníka a iných príslušných právnych predpisov platných vSlovenskej republike.

3. Táto zmluva je vyhotovená vštyroch rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží 3 rovnopisy a
kupujúci 1 rovnopis

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom.
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením$ 47a ods.l Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciáma
© zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá.
vtiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu.
prečítali. jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísaliVČadci, dňa „SA. LL3
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JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.
zástupca primátora


