
Kúpna zmluva č. 50/2022-
uzatvorená podľa list. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len ..zmluva")

Zmluvné strany:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Konajúci:

mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3,814 21 Bratislava 
00603147
VÚB Bratislava-Staré Mesto
1526012/0200
SK02 0200 0000 0000 0152 6012
Ing. árch. Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej časti

(ďalej len „ predávajúci “)

Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia:

Monika Spišiaková
          

Trvalé bytom:                                   
(ďalej len „ kupujúci“ a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“)

ČI. I
Predmet zmluvy

1. Predmetom kúpy je odpredaj vyradeného majetku - mobil mobil Samsung Galaxy A41, 
inventárne číslo: 22/53/20, výrobné číslo:                 (ďalej len „predmet kúpy“).

2. Predávajúci predáva kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci tento kupuje do svojho výlučného 
vlastníctva a zaväzuje sa zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

ČI. II
Kúpna cena

1. Celková cena za predmet kúpy v zmysle dohody a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov predstavuje sumu vo výške 1,00 EUR (slovom: jedno euro).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci kúpnu cenu zaplatí predávajúcemu do 5 dní odo dňa 
podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami na účet predávajúceho číslo: IBAN: SK02 0200 0000 
0000 0152 6012, VS: 3332006522, alebo do pokladne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- 
Staré Mesto.

3. Ak kupujúci nedodrží lehotu uvedenú v ods. 2 tohto článku zmluvy, zaplatí kupujúci 
predávajúcemu spolu s omeškanou platbou aj úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka, pričom právo predávajúceho odstúpiť od zmluvy vtákom prípade tým 
nie je dotknuté.



ČI. III
Osobitné ustanovenia

1. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúceho oboznámil s technickým stavom predmetu kúpy a že na ňom 
neviaznu žiadne právne vady, ťarchy a iné povinnosti.

2. Kupujúci vyhlasuje, že si predmet kúpy obhliadol a že sa s jeho stavom riadne oboznámil, pričom 
berie na vedomie upozornenie predávajúceho, že predmet kúpy je primerane veku opotrebovaný.

3. O iných prípadných vadách predmetu kúpy predávajúci nemá vedomosť.
4. Odovzdanie predmetu kúpy sa uskutoční v deň úhrady kúpnej ceny, pričom prevzatím predmetu 

kúpy kupujúcim prechádza nebezpečenstvo škody na predmete kúpy na kupujúceho.

ČI. IV
Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy zaplatením kúpnej ceny, teda pripísaním 
sumy kúpnej ceny na účet predávajúceho.

2. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom po 
dni jej zverejnenia íia—yvehovom sídle_jnestskej-časti- v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka. v

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom predávajúci dostane tri a kupujúci jeden 
rovnopis zmluvy.

4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe svojej 
slobodnej vôle. Zároveň vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, tá bola spísaná podľa ich skutočnej 
a slobodnej vôle, nebola dohodnutá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s ňou pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave dňa...             

Kupujúci:

            
V Bratislave dňa.............               

Predávajúci:

Moqjka Spišiaková


