Kúpna zmluva
EvidlMaj - KZ 43 / 2010
I.

Zmluvné strany
Predávajúci: Mesto Trenčín
Mierové námestie

č.2,

911 64

Trenčín

IČO: OO 312 037
DIČ: 2021079995

Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.,
č.ó . :

0600536001/5600

zastópené primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richardom

Rybníčkom

VS: 8150004310
a

Kupujúci:

Bc.Peter Uher
Trenčín

uzatvárajó kópnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona
v znení neskorších predpisov.

č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

II.

Predmet zmluvy
1.
Predmetom kópnej zmluvy je predaj a kópa majetku predávajóceho:
"mobilný telefón s PDA -inv.č.:118/226" -7,-Eur
"NTB AmiloPro-inv.č.: 5/402/734505" -192,28 Eur
2.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu tento majetok a previesť naňho
vlastnícke právo za podmienok ďalej stanovených. Touto zmluvou sa kupujóci zaväzuje
zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu za podmienok ďalej stanovených touto zmluvou.
3.
Predávajúci je výhradným vlastníkom majetku uvedeného v
zmluvy.

čl.

II. , bode 1. tejto kúpnej

III.

Cena predmetu zmluvy
1.
Predávajúci odpredáva predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy kupujúcemu a
kupujúci tento predmet zmluvy kupuje za dohodnutú cenu:
199,28 €
, slovom jednostodeväťdesiatdeväť eur dvadsaťosem centov

IV.
Platobné podmienky

1.
Kupujúci zaplatí cenu za predmet zmluvy vymedzený v článku II. tejto zmluvy v deň
podpisu zmluvy kupujúcim na účet predávajúceho s uvedením variabilného symbolu.
2.

Kúpna zmluva bude zo strany predávajúceho podpísaná po uhradení kúpnej ceny.
V.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy do 3 dní po podpise
kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

2.
Predmet zmluvy bude predávajúcim odovzdaný kupujúcemu v mieste uloženia. O
odovzdaní a prevzatí bude zhotovený zápis podpísaný oboma zmluvnými stranami, ktorý
bude doložený k zmluve.
VI.
Záverečné ustanovenie

1.
Kupujúci prehlasuje, že so stavom predmetu zmluvy bol oboznámený a berie ho plne na
vedomie.
2.
Účastníci podpísaním tejto zmluvy prehlasujú, že im nie je známa žiadna prekážka,
ktorá by bránila jej uzavretiu. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia podľa
Obchodného zákonníka v platnom znení.
3.
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží dve
vyhotovenia a kupujúci jedno vyhotovenie.
4.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, tejto porozumeli,
zmluvu uzatvárajú vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
V

Trenčíne, dňa~:.!..2011
Predávaj úci:

podpis anonymizovaný

··············r ·· ·· ···· ···

-

Mgr. Ricliard Rybníček
primátor Mesta Trenčín

Kupujúci:
podpis anonymizovaný

./. ........... ................

Bc.Peter Uher

Odovzdávajúci a preberajúci protokol
ku Kúpnej zmluve EvidlMaj- KZ

Odovzdávajúci:

43/2010

Mestský úrad - útvar majetku mesta
Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín
IČO: OO 312 037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s.,
Č. ú.: 0600536001/5600

a

Preberajúci:

Jlc.Peter Uher
ľrenčín

Na základe podpísanej kúpnej zmluvy prevzal preberajúci od odovzdávajúceho nasledovný
majetok:

"mobilný telefón s PDA -inv.č.:118/226" -7,-Eur
"NTB AmiloPro-inv.č.: 5/402/734505"

-192,28 Eur

Protokol je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z
vyhotovenia a kupujúci jedno vyhotovenie.

v,

v

ktorých predávajúci obdrží dve

,)1· J. oI(} 11

V Trenclne, dna ................................ .
Preberajúci:

Za odovzdávajúceho:

podpis anonymizovaný
podpis anonymizovaný

·············f ············

..............................
;c-

BC.Peter Uher

