Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
medzi
Predávajúcim: Ing. František

Pinka.:

I ďalej len "Predávajúci HI
a
Kupujúcim: Obec Brestov
IČO: 00326844, 082 05 Brestov Č. 99
Zastúpená starostom obce Jozefom Šoltésom
I ďalej len "Kupujúci HI
(ďalej spoločne tiež len "Zmluvné strany" alebo jednotlivo "Zmluvná strana")
za týchto podmienok:
l.
Predmet Zmluvy
1.1.Predmetom tejto Zmluvy je prevod vlastníckeho práva k použitej oceľovej mostíkovej rúre
s priemerom 60 cm a dížkou 5 m v počte 1 ks a k použitým plastovým kanalizačným rúram
s priemerom 50 cm a dížkou 5 m v počte 2 ks Id'alej len "rúry"l.
1.2. Predávajúci sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje previesť na Kupujúceho vlastnícke právo
k rúram špecifikovaným v bode 1.1. tejto Zmluvy a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za to
Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v tejto Zmluve.
II.
Kúpna cena
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková kúpna cena, ktorú sa Kupujúci zaväzuje uhradiť
Predávajúcemu za rúry špecifikované v bode 1.1. tejto Zmluvy, predstavuje spolu sumu vo
výške 380 EUR (slovom: tristoosemdesiat eur). V cene je zahrnutá demontáž, osadenie rúr do
lôžka, terénna úprava.
2.2. Kúpna cena podľa bodu 2.1. tejto Zmluvy bude zaplatená do 15 dní odo dňa uzatvorenia
tejto Zmluvy hotovosti z pokladne kupujúceho.
Článok III.
Ďalšie ustanovenia
3.1. Vlastnícke právo k rúram prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny
Kupujúcim.
3.2. Predávajúci je povinný rúry odovzdať Kupujúcemu pri podpise tejto Zmluvy.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
4.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho www.brestov.ocu.sk.
4.2. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možno prijímať iba vo forme písomných dodatkov k tejto
Zmluve podpísaných oboma Zmluvnými stranami, inak sú neplatné
4.3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch /2/ exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom /1/ origináli.
4.4. Na vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia zák.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

40/1964 Zb.

Č.

4.5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, a že táto Zmluva vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu. Zmluvné strany obsah
Zmluvy na dôkaz svojho súhlasu potvrdzujú svojím podpisom.

V Brestove, dňa
Predávajúci:

Ing. František Pipka

Kupujúci:

Obec Brestov
Jozef Šoltés - starosta

.

