Kúpna zmluva
Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi :

Predávajúci:
Meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zastúpený:

Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o. z.
Šemša č. 116, 044 21 Šemša
42102219
2022652368
2929826425/1100
Ing. Róbert Nálepka - predseda združenia

Kupujúci:
Meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zastúpený:

Obec Bukovec
Bukovec 83, 044 20 Malá Ida
00324027
2021235865
19624542/0200
Ing. Anton Vyšnický - starosta obce
Predávajúci a kupujúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“
Článok I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je predajný stánok opláštený z neomietaných dosák. Stánok je vybavený
výklopnou okenicou, po otvorení ktorej vznikne predajné okno rozmerov max. 200 cm x 100 cm.
Vstupné dvere s rozmerom max. 70 cm x 190 cm. Podlaha stánku je vyrobená z dosák hrúbky min. 25
mm. Vonkajšie rozmery stánku: max. 2,5 m x 2,0 m.
Článok II.
Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy sa oboznámil so stavom predajného stánku, ich stav
mu je dobre známy a v tomto stave ich kupuje.
Článok III.
Kúpna cena a platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene stanovenej uznesením č. 1/2016 na zasadnutí Valného
zhromaždenia MAS Rudohorie, o. z. konaného 11. februára 2016. Jeden kus predajného stánku
250,00 €. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená v plnej výške prevodom na účet
predávajúceho č. 2929826425/1100 (IBAN: SK6511000000002929826425) do 15 dní od podpisu
zmluvy. Prepravu predajného stánku z obce Nováčany zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady, ak sa
nedohodne s predávajúcim inak.

Článok IV.
Právne záruky
Predávajúci sa zaväzuje, že predajné stánky sú v jeho výlučnom vlastníctve. Na predmet zmluvy sa
neviažu iné ťarchy, akékoľvek práva tretích osôb.
Článok V.
Nadobudnutie vlastníctva
Kupujúci nadobudne predajný stánok do vlastníctva až po vyplatení kúpnej ceny.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho
1 x pre kupujúceho a 1 x pre predávajúceho. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma
zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu.

V Šemši, dňa

V Bukovci, dňa:

17.05.2016

Predávajúci
MAS RUDOHORIE, o. z.
Ing. Róbert Nálepka

Kupujúci
Obec Bukovec
Ing. Anton Vyšnický

predseda združenia

starosta obce

