
Kúpna zmluva 

ktorú dňa 31.12.2013 uzatvreli podľa § 588 a nasl.  zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka
v znení neskorších predpisov tieto zmluvné strany:

Predávajúci:

Názov: Obec Medzany
sídlo: Medzany 152, 082 21 Medzany, Slovenská republika
IČO: 17149002
v ktorej mene koná: Ing. Radko Ander, starosta obce

(ďalej len „Predávajúci“)

Kupujúci:

Meno a priezvisko:           Mgr. Andrea Jusková
Dátum narodenia: …..............................
Rodné číslo:              .................................. 
Trvalé bydlisko:           .................................. 
Štátne občianstvo:                  .................................. 

(ďalej len ,,Kupujúci“)

uzavreli túto 

Kúpnu zmluvu (ďalej len ,,Zmluva“)

I.
Predmet kúpy

1. Predmetom zmluvy je predaj hnuteľného majetku obce v správe predávajúceho, a to čistiareň 
odpadových vôd vrátane dúchadla a riadiacej jednotky s nasledujúcimi identifikačnými údajmi: 
ČOV EKOPROGRES EČ 6 SBR-2. Počet kusov ČOV: 2 ks.

2. Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je hnuteľný prebytočný majetok, ktorý neslúži a ani v 
budúcnosti nebude slúžiť predávajúcemu na plnenie jeho úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo
v súvislosti s ním.

 
II.

Cena a platobné podmienky

1. Cena predmetu kúpy predstavuje sumu 10,- € (slovom desať eur) za jeden kus. Cena predmetu 
kúpy bola schválena uznesením č. 29/2013 dňa 19.10.2013.

2. Dohodnutá zmluvná cena je cenou pevnou, stálou, nemennou.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny predmetu zmluvy bude  po podpísaní zmluvy 
obidvomi zmluvnými stranami,   v  hotovosti,  do pokladnice  Obecného  úrade v Medzanoch v 
termíne do 30.06.2014. 



III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.  Predmet kúpy s potrebnými dokladmi vzťahujúcimi sa k riadnemu užívaniu predmetu kúpy sa 
nachádza v držbe kupujúceho.

2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až zaplatením kúpnej ceny.

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za predmet kúpy v hotovosti do 
pokladnice  obce.

4. Predávajúci je povinný vystaviť príjmový pokladničný doklad o zaplatení.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma 
zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží dva 
rovnopisy.

3. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
riadne, zrozumiteľne a jasne, bez nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v tiesni, na
znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.

V Medzanoch, dňa 31.12.2013

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

podpis predávajúceho podpis kupujúceho
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