
KÚPNA ZMLUVA Č. KZ-212022

Zmluvné strany:

Meno a priezvisko: Jozef Baláž
Adresa: Lednica 268
Dátum nar.: 06. 03. 1980
Číslo OP: JC176812
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK95 5600 0000 0067 9219 3003
(ďalej len ako „Predávajúci“)

a

Obchodně meno: Obec Lednica
Sídlo: Lednica 232, 020 63 Lednica
iČo: 00317454
DIČ: 2020441401
Zastúpená: Kamil Karas, starosta obce
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s., Púchov
IBAN: SKO9 5600 0000 0029 9414 5001
(d‘alej len ako „Kupujúci~)

uzatvorili v zmysle ustanovenia ~ 588 a nas!. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (d‘alej len ako „Zmluva‘):

Článok I Úvodné
ustanovenie

Predávajúcije výlučným vlastníkom predrnetu kúpy hnuteľi~ého majetku, zariadenia bývalého pohostinstva
na adrese Lednica 247:
- Krbakrbovérúry
- 10 ks stůl, 40 ks stoličky
- Konštrukcia na terase
- Plot drevený latkový na terase
- 4 ks drevený stůl a 8 ks drevené lavice na terase
- Leštená podlaha na terase
- 2 ks reproduktory na terase
- 2 ks svetlá na terase
- 4 ks reproduktory zabudované vo vnútornom priestore v stene
- 10 ks bodové svetlá vo vnútornom priestore
- Zosilňovač 1 ks
- Led pásy na barovom pulte a vitrínach
- Kabeláž v celom priestore
- Vitrína, skrinky, rozvody vody, rozvody elektriny za pultom, vodovodná batéria
- Barový pult
- Presso stroj
- Deliaca priečka sadrokartonová
- 5 ks dvere na WC
- Sprchový kút
- Obraz hradu
- 2 ks garniže
- Hasiaci prístroj
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Článok II Predmet
zmluvy

1. Predávajúci touto zmluvou odpredáva kupujúcemu hnutel‘ný majetok, špecifikovaný v bode I. tejto
zmluvy a kupujúci tento kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

2. Odkúpenie hnutel‘ného majetku a cenu schválilo Obecné zastupitel‘stvo v Lednici uznesením Č.
19 1112022 dňa 19. 05. 2022.

Článok 111
Kúpna cena

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za hnutel‘ný majetok, uvedený v Čl. I. tejto zmluvy cenu
vo výške 2710,- EUR, slovom Dvetisícsedemsto desať EUR.

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 2710,-
EUR na účet predávajúceho do 7 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy. Prevzatím a zaplatením kúpnej
ceny prechádza na kupujúceho vlastníctvo predmetu kúpy.

Článok IV
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že hnutel‘ný majetok odovzdá predávajúci kupujúcemu, vrátane
všetkých vyhotovení kl‘účov od vchodových dverí v deň podpisu tejto zmluvy.

2. Kupujúci prehlasuje, že pri podpise tejto zmluvy osobne prevzal predmet zmluvy do svojho výlučného
vlaslníctva.

3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k hnuteľnému majetku prechádza z
predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podl‘a článku Ill. tejto
zmluvy.

ČlánokV
Záverečné ustanovenia

1. Kupujúei vyhlasuje, že sa so stavom predmetu kúpy riadne oboznámil osobnou obhliadkou a kupujeju
v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že nezatajil
kupujúcemu žiadne nedostatky a chyby predmetu kúpy.

2. Táto zmluva je vyhotovená v troch obsahovo zhodných rovnopisoch, jeden rovnopis pre
predávajúceho a dva ro‘mopisy pre kupujúceho. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v
tejto zrnluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

3. Zrnluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy preČítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu s
ustanoveniami tejto zmluvy, zmluvné strany slobodne a dobrovol‘ne s vylúčením tiesne a nápadne
nevýhodných podmienok pripájajú vlastnoručně podpisy. ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vůle.

4. Kupujúci v zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov,
poskytnutých v tejto zmluve na dobu určitú na pät‘ rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy pre potreby
obce Lednica.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosf dňom, nasledujúcim Po dni zverejnenia
tejto zmluvy sa webovom sídle predávajúceho.

V Lednici, dňa 05. 08. 2022
OBEC LEDNICA

Predávajúci: Kupujúci: ~
DIČ:SK2 0441401

“
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