KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

1. Predávajúci: Marek Gaško
Rodné číslo:

, ČOP:

Bytom: Kalameny č. 123, 034 82 Lúčky pri Ružomberku, SR
(ďalej ako „predávajúci“)

2. Kupujúci: Obec Liptovská Anna – v zastúpení Ivan Bella starosta obce
IČO: 00315371
So sídlom: Liptovská Anna č. 20, 032 23 Liptovská Sielnica, SR
(ďalej ako „kupujúci)

I.
Úvodné ustanovenia
Predávajúci je výlučným vlastníkom týchto zariadení a to: 20 bm kovaného oplotenia, 10 ks
kovaných stĺpov.

II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto kúpnej zmluvy sú zariadenia špecifikované v čl. I. tejto kúpnej zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy v nepoškodenom a funkčnom stave v
termíne pri podpísaní a zverejnení tejto zmluvy na internete.
Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú v čl.
III. tejto zmluvy.

1

III.
Kúpna cena
Zmluvné strany dohodou určili kúpnu cenu predmetu zmluvy podľa čl. I. tejto kúpnej zmluvy
v celkovej výške 2 680,- € (slovom: dvetisícťšesťstoosemdesiat eur).
Špecifikácia tejto celkovej kúpnej ceny je nasledovná:

1. Kovaný stĺp v cene á 38,- €/ks t.j. 10 ks x 38,- € = 380,- €
2. Kované oplotenie v cene á 115,- €/bm t.j. 20 bm x 115,- € = 2 300,- €

Uvedenú celkovú výšku kúpnej ceny zaplatí kupujúci predávajúcemu v hotovosti pri podpísaní tejto
zmluvy.

IV.
Odstúpenie od zmluvy
Omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za podmienok dohodnutých v čl. III. tejto
kúpnej zmluvy znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti. Predávajúci je v takomto
prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva
a povinnosti strán zo zmluvy, pričom kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu kompletné zariadenie
špecifikované v čl. I. tejto zmluvy.

V.
Vlastnícke právo
Predávajúci touto zmluvou prevádza svoje vlastnícke právo k predmetu zmluvy špecifikovaného
v čl. I. tejto kúpnej zmluvy na kupujúceho, ktorý ho nadobúda do svojho výlučného vlastníctva
a použije ho na oplotenie budovy Obecného úradu v Liptovskej Anne .
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej
kúpnej ceny špecifikovanej v čl. III. tejto kúpnej zmluvy.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho
odovzdaním predmetu zmluvy.

VI.
Ostatné dojednania
Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy ani iné právne povinnosti,
ktoré by bránili kupujúcemu v užívaní predmetu zmluvy.
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Predávajúci ďalej vyhlasuje, že pravdivo a úplne oboznámil kupujúceho so stavom predmetu
zmluvy.
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu zmluvy oboznámil, tento stav je mu známy,
zodpovedá bežnému opotrebeniu a predmet zmluvy v tomto stave bez výhrad preberá.
Súčasťou zmluvy je aj montáž a ochranný náter. Táto sa uskutoční najneskôr do 30.05.2013.

VII.
Záverečné ustanovenia
Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných
strán.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi
prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v vtiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na internetovom portáli www.liptovskaanna.sk
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

V Liptovskej Anne dňa: 18. 12. 2012

..................................................

..................................................

Marek Gaško – predávajúci

Obec Liptovská Anna v zastúpení
Ivan Bella - kupujúci
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