KÚPNA ZMLUVA

uzavretá v zmysle § 9a ods. 8, písm. d) zákona č. 138/1993 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a na základe § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predávajúci :
č. 2/2015

Štatutárny zástupca:

Mesto Vrbové
Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové
Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

003 13 190
2020531040
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK78 0200 0000 0000 2712 7212

Vlastník majetku:

(ďalej len predávajúci)

a
Kupujúci :

Štatutárny zástupca:

Mesto Brezová pod Bradlom
Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 906 13 Brezová pod Bradlom
Mgr. Eva Ušiaková, primátorka mesta

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

003 09 443
2021081436
Prima banka Slovensko, a.s.
SK12 5600 0000 0046 0253 9001

Vlastník majetku:

(ďalej len kupujúci)

Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu a podľa
ustanovení Občianskeho zákonníka uzatvárajú túto kúpnu zmluvu:
Čl. 1.
Preukázanie vlastníckeho práva

Predmetom zmluvy je predaj hnuteľného majetku mesta Vrbové kupujúcemu mesto Brezová
pod Bradlom v zmysle § 9a ods. 8, písm. d) zákona č. 138/19913 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Jedná sa o nasledovný hnuteľný majetok mesta :
1. Výstražné a zvukové zariadenie Elektra,
(ďalej len hnuteľný majetok mesta)

Čl. 2.
Zostatková hodnota hnuteľného majetku
Zostatková hodnota predávaného hnuteľného majetku mesta Vrbové bola určená
na základe úradného ohodnotenia fy. Chirosan spol. s.r.o., ul. Sadová č. 2, 922 03 Vrbové,
IČO : 36239739 nasledovne :
a) Výstražné a zvukové zariadenie Elektra - 420,- eur (slovom štyristodvadsať eur).

Čl. 3.
Spôsob a deň prevodu
1. Predávajúci odplatne prevádza kupujúcemu do svojho majetku hnuteľný majetok mesta
vedený v článku 1 tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 9a ods. 8, písm. d) zákona
č. 138/19913 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a kupujúci predmet kúpy
kupuje do svojho majetku.
2. Predávajúci fyzicky odovzdá a kupujúci preberie hnuteľný majetok mesta do 5 dní
od uzatvorenia tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Dňom prevodu hnuteľného
majetku mesta je fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy a podpísanie protokolu
o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku mesta. Protokol o odovzdaní a prevzatí
hnuteľného majetku mesta sa po jeho podpísaní stáva súčasťou zmluvy.
3. Kupujúcemu je známy technický stav hnuteľného majetku mesta, ktorý je predmetom
zmluvy a kupuje ho v uvedenom stave za sumu
420,- Eur ( slovom
štyristodvadsať eur ). Finančné prostriedky sa kupujúci zaväzuje uhradiť do 5 dní
od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami na číslo účtu predávajúceho :
SK78 0200 0000 0000 2712 7212.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia, t. j. podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží predávajúci
a dva kupujúci.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani pod
nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť strán nie je
obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, právny úkon je vykonaný
v predpísanej forme, zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.

Vo Vrbovom dňa 29. júna 2015

Za predávajúceho :

...............................................
Dott. Mgr. Ema Maggiová
primátorka mesta
Vrbové

Za kupujúceho :

...............................................
Mgr. Eva Ušiaková
primátorka mesta
Brezová pod Bradlom

