KÚPNA ZMLUVA
v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
uzatvorená medzi tj'mito zmluvnými stranami:
Kupujúci:

Mesto Zlaté Moravce
Sídlo: 1. múja 2,953 OI Zlaté Moravce
IČO: 00308676
DIČ: 2021058787

Zastúpený: Ing. Petrom Lednárom, CSc.. primátorom mesta
Č . ú . : 33422162/0200
a

Predávaj úci:
Andrej Lorincz

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú laminátové mantinely pre hokejbalové
(nohejbalové) ihrisko na Robotníckej ul. 25, Zlaté Moravce o rozmeroch 3m x Im
v počte 24 ks (ďalej ako "predmet kúpy") .
2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva
a zaväzuje sa mu ho odovzdať v termíne dohodnutom v tejto zmluve.
3. Touto zmluvou kupujúci od predá"ajllceho kupuje predmet kúpy do svojho
vlastníctva. zaväzuje sa ho prevziať a zaplatiť za6 kúpnu cenu za podmjenok
stanoven)/ch touto zm tuvou.
II. Dohodnutá cena

1. Kupujúci S8 7.aväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet klipy kúpnu cenu v celkovej
v)'ške 1.200,- Eur (tisícdvesto eur) na účet predávajúceho uvedený v záhlaví zmluvy do
I S pracovných dní od prevzatin predmetu kúpy. l ivedenú sumu Kupujúci s časti (vo
výške SOO,-eur) hradí /. prostriedkov poskytnutých ako sponzoring Zlatomoraveckým
hokejbalovým združením, zvyšnú časť hradí z vlastn~ch finančných zdrojov .

III. Dodacie podmienl(y

I. Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy sa vykoná v sídle predávajúceho. Za
kupujúceho je oprávnený predmet kúpy pn:\7iať Mgr. Marek Horvát, vedúci oddelenia
vnútornej správy a slLIl.ieb občanom MsÚ Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza
na kupuj LlCeho okamihom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy .
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet klipy do S pracovných dní od
podpisu tejto kúpnej zmluvy.

rv.

Ostatné dojednania

l. Predá\'éljúci predáva predmet kúpy tak ako stojí a lci:L bez záložných práv a iných
práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k clld7l~j vcci. Rovnako prehlasuje. že
predmet kúpy nepochád za z trestnej činnosti a an i s ním nehola páchaná trestná činnosť.
2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav prcdmetu kúpy a že ho kupuje v stave.
vakom sa nachádza. t. j. tak ako stojí a Ich a ž.e s technickým stavom predmetu kúpy sa
oboznámil a súhlas í s ním .
3. Predávajúci vyhlasuje. že kupujúcemu ne z amlčal žiadne skryté vady. resp.
s kutočnosti o technickom stlVC predmetu kúpy.

V.

Záverečné

ustanovenia

1. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v troch rovnopi soc h. z ktor)lch kupujúci obdrží dva

a predávajúci jeden rovnopi s.
Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísania oboma Imluvnými stranami a účinno sť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke kupujúceho.
3. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo /rušiť len formou písomn)lch dodatkov
podpísan)lch oprávnenými /.óstupcami obidvoch zmluvn ých strún.
4. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak. riadia sa [1rávne po mery zmluvných strán
príslušn)mi ustanoveni ami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi
predpismi platnými v Sloven k jrepublike.

2.

V Zlatých Moravc iach di'la 9.5.2013
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predú vajúci
And rej Lorinc z

kupujúci
Mes to Zlaté Moravce
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