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MESTO PODOLINEC
Námestie

Mariánske

3, 065

03 Podolínec

Kúpna zmluva
v zmysle § 409 a nasl. zákona

Č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi

Mesto Podolínec
Predávajúcim:
Štatutárny zástupca: Mgr. Iveta Bachledová - primátorka mesta
Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Sídlo:
IČO:
00330132
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
Číslo účtu:
2606110051/0200
(ďalej len "predávajúci")
a
Kupujúcim:
Obec Stráňany
Štatutárny orgán:
Viera Kravčáková - starostka obce
Stráňany 17, 065 33 Stráňany
Sídlo:
IČO:
00330183
(ďalej len ,,kupújuci").

I.
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy podľa ods. 2
tohto článku zmluvy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
2. Predmetom zmluvy je hnuteľný majetok Mesta Podolínec, ktorý sa využíval pri prevádzke
mestskej knižnice. Po jej presťahovaní do nových priestorov sa stal pre Mesto nadbytočným.
Ide o 7 kusov regálov o rozmeroch (Š x V x H v mm) 1200 x 1925 x od 235 pri päte do 175
na vrchole (kužeľové zbiehanie) so 6 priečinkami. Regály sú vyrobené z dýhovanej
bukovej drevotriesky, pričom zadnú stenu tvorí perforovaný umakart.

Čl. II.
Kúpna cena a jej splatnosť
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 5 € za jeden kus regálu,
t.j. 35 € za celý predmet zmluvy.
2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu v hotovosti do pokladne predávajúceho v deň odovzdania
predmetu zmluvy.
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Čl. III.
Odovzdanie predmetu zmluvy
Kupujúci preberie predmet zmluvy v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Podolínci.
Jeho dopravu je povinný zabezpečiť na vlastné náklady.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
(1) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Prenajímateľ je
povinný zmluvu zverejniť do S pracovných dní od jej podpísania spôsobom stanoveným v §
Sa zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov. Zmluva je učinná deň nasledujúci po dni zverejnenia.
(2) Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných číslovaných
dodatkov po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
(3) Zmluva sa podpisuje v dvoch vyhotoveniach, po 1 vyhotovení dostane predávajúci aj
kupujúci.
(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomnom prejednaní jej obsahu podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, a že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Podolínci, dňa 20.3.2013
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Viera Kravčáková
starostka obce
(kupujúci)

. Iveta Bachledová
prirnátorka mesta
(predávajúci)
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