
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení

(ďalej len "Zmluva") medzi

Predávajúcim:

1. Obec Smižany

Sídlo: Námestie M. Pajdušáka 1341/50,053 11 Smižany

IČO: 00691721

DIČ:2020715554

V zastúpení: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK43 090000000001 0139 1098

(ďalej len "Predávajúci")

Kupujúcim:

2. Obec Chrasť nad Hornádom

Sídlo: Chrasť nad Hornádom 165,053 63 Chrasť nad Hornádom

IČO: 00329177

DIČ: 2020717699

V zastúpení: Ondrej Mihňák, starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK35 560000000035 12478001

(ďalej len "Kupujúci")

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať a predať kupujúcemu predmet kúpy:

drevené mantinely na klzisko

2. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

3. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je v jeho výlučnom vlastníctve bez tiarch, že nie

je ani nebol predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo

inou samostatnou zárobkovou činnosťou.

Článok II.
Kúpna cena

1. Kúpna cena za predmet kúpy bola schválená uznesením Č. 155/1212020 zo dňa 12.2.2020

v celkovej výške 500,00 Eur, slovami päťsto eur.



Článok III.
Termíny plnenia

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. l tejto zmluvy v termíne

podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, bezodkladne po úhrade kúpnej ceny.

2. Kúpnu cenu kupujúci uhradí predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet uvedený

v záhlaví tejto Zmluvy do 31.3.2020.

Článok IV
Ostatné ustanovenia

1. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy

a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.

2. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že

miera opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a dohodnutej cene.

3. Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda kupujúci vlastnícke právo k predmetu

zmluvy podľa čl. L

Článok V

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej, uzatvárajú ju slobodne

a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno

vyhotovenie.

V Smižanoch, dňa 20.02.2020

podpis predávajúceho
................................. _--


