
11 KÚPNA ZMLUVA 
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako ,.Obchodný zákonník") 

(ďalej len ako „zmluva") 

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami : 

Predávajúci: Pavol Pečadný. 

( ďalej len ako „predávajúci„) 
a 

Kupujúci: Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo: 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 
Zastúpený: MVDr. Marta Balážová, zástupca primátora mesta 
č. účtu: 33422162/0200 
IBA : SK220200 0000 0000 3342 2162 
nie je platca DPH 
(ďalej len ako „kupujúci") 

(predávajúci a kupujúci ďalej spolu len ako .,zmluvné strany") 

Čl. I. Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy určenom 
v článku II. zmluvy, z výlučného vlastníctva Predávajúceho do výlučného vlastníctva 
kupujúceho, záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v článku III . 
zmluvy a úprava vzájomných práv a povi1mostí zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj 
ďalších skutočností vyplývajúcich zo zmluvy. 

2. Predávajúci na základe tejto zmluvy predáva kupujúcemu predmet kúpy špecifikovaný 
v článku II. zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku III. zmluvy a kupujúci 
predmet kúpy od predávajúceho kupuje. 

3. Predávajúci odplatne za podmienok tejto zmluvy prevádza vlastnícke právo k predmetu 
kúpy určenom v článku II. zmluvy zo svojho výlučného vlastníctva, do výlučného vlastníctva 
kupujúceho a kupujúci vlastnícke právo k predmetu kúpy určenom v článku II. zmluvy 
prijímajú do svojho výlučného vlastníctva. 

Čl. II. Predmet kúpy 
1. Predmetom tej to zmluvy je kúpa knižnej publikácie s názvom „Zlaté Moravce a okolie na 
dobových pohľadniciach" v celkovom počte 20 ks (ďalej ako .,predmet kúpy") z výlučného 
vlastníctva predávaj úceho. 

Čl. III. Kúpna cena 
1. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bola kúpna cena za predmet kúpy 
stanovená vo výške 12,- Eur za jeden kus, teda v celkovej výške 240,- Eur (slovom 
dvestoštyrid sať eur) (ďalej len ako .,kúpna cena"). 



2. Zmluvné strany sa dohodli , že kúpna cena bude kupujúcim uhradená pri podpise tejto 
zmluvy a to prian10 k rukám predávajúceho, pričom predávajúci podpisom tejto zmluvy 
potvrdzuje prevzatie kúpnej ceny. 
3. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zaplatením kúpnej ceny tak, ako je uvedené v ods. 2 
tohto článku zmluvy. 

Čl. IV. Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy 
1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy pri podpise tejto zmluvy 
v sídle kupujúceho. 
2. O odovzdaní a prevzatí bude zhotovený protokol podpísaný oboma zmluvný stranami, 
ktorý bude súčasťou tejto zmluvy. 

Čl. V. Ostatné dojednania 
1. Kupujúci prehlasuje, že predávajúci ho oboznámil so stavom predmetu kúpy a kupujúci ho 
od predávajúceho v tomto stave kupuje. 
2. Zmluvné strany sa v súlade s § 443 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že vlastníctvo 
k predmetu kúpy prejde na kupujúceho len čo mu bude predmet kúpy odovzdaný. K 
odovzdaniu predmetu kúpy dôjde pri podpise tejto zmluvy. 
3. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude dodaný v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

Čl. VI. Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží jeden 
rovnopis a kupujúci obdrží dva rovnopisy. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosf dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 
3. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov 
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
4. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak. riadia sa právne pomery zmluvných strán 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike. 
5. Zmluvné strany prehlasujú. že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, 

pred jej podpisom sa oboznámili s jej predmetom, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s 
jej obsahom ju podpisujú. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že túto zmluvu neuzatvárajú v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
6. Ak niektoré z ustanovení zmluvy bude z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné 
alebo nevykonateľné. budú tieto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenia považované za 
oddelené od zvyšných ustanove1ú, ktoré ostanú medzi zmluvnými stranami v platnosti. 

V Zlatých Moravciach dňa 29.12.20 15 

Predávajúci'' 
Pavol Pečadný 

················~············· · ·· 
Kupujúci 

Mesto Zlaté Moravce 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 



Odovzdávajúci a preberajúci protokol 

ku kúpnej zmluve zo dňa 29.12.2015 

Odovzdávajúci: Pavol Pečadný, 

(ďalej len ako „odovzdávajúci") 

a 

Preberajúci: Mesto Zlaté Moravce 

Sídlo: 1. mája 2. 953 O 1 Zlaté Moravce 

IČO: 00308676 

DIČ:2021058787 
Zastúpený: MVDr. Marta Balážová, zástupca primátora mesta 

č. účtu : 33422 162/0200 
IBAN: SK220200 0000 0000 3342 2162 

(ďalej len ako „preberaj úci") 

Na základe kúpnej zmluvy podpísanej dňa 29.12.2015 prevzal preberajúci od 

odovzdávajúceho knižnú publikáciu s názvom „Zlaté Moravce a okolie na dobových 

pohľadniciach" v celkovom počte 20 ks. 

Protokol je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých odovzdávajúci obdrží jedno 

vyhotovenie a preberajúci obdrží 2 \'} hotovenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 29.12.2015 

Pavol Pečaďn~r 

Preberajúci 
Mesto Zlaté Moravce 
MVDr. Marta Balážová 
zástupca primátora mesta 
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