
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

1. Zmluvné strany

Predávajúci:

Meno, priezvisko: Pavol Pečadný

Trvalé bydlisko:

Dátum narodenia:

Telefón:

a

Kupujúci:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefón:

OBEC OPONICE
Bc. Peter Marko
Oponice 105,95614
00310875
2021315527
0905610108

--------- ---------

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník v
znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako "Zmluva")

2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Predávajúci je vlastníkom knihy z roku 1901, autorom ktorej je Karol Slavka (ďalej len
ako predmet kúpy).

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho
na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou.

3.2 Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva a zaväzuje
sa mu ho zaslať na dobierku cez Slovenskú poštu a.s. po podpise tejto zmluvy.

3.3 Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do vlastníctva, zaväzuje
sa ho prevziať a zaplatiť kúpnu cenu pri prebratí dobierky Slovenskej pošte a.s. po podpise
tejto zmluvy.



4. Kúpna cena

4.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu v celkovej
výške 80 eur (slovom: osemdesiat eur).

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predmet kúpi bude zaslan' na dobierku cez Slovenskú
poštu a.s.

5. Ostatné ujednania

5.1 Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy nepochádza z trestnej činno ti a je v dobrom
stave.

5.2 Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje ta e. v akom
sa nachádza, t. j. tak ako stojí a leží.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k zmluve musia mať písomnú
formu.

6.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana jeden
rovnopis,

6.3 Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmlu ou neupra ené a udú ravova
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie v
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej
obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.

6.5 Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnou
nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle kupujúceho.

V Oponiciach dňa 23.01.2018

predávajú kupujúci


