KÚPNA ZMLUVA
ZMLUVNÉ STRANY:
Meno a priezvisko: Dušan Stankovský
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvale bytom:

(ďalej len ako „predávajúci“)

a

Obchodné meno:

Obec Bohunice

Sídlo:

Bohunice 103, 018 52 Bohunice

IČO:

36115622

DIČ:

2021487391

V zastúpení:

Ing. Peter Hajdúch, starosta obce

(ďalej len ako „kupujúci“)

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „zmluva“):

Článok I
Úvodné ustanovenie
Predávajúci je výlučným vlastníkom starožitného piana z 19. storočia, zn. Traugott Bernut BRESLAU (ďalej len predmet zmluvy), ktorý je umiestnený v reprezentatívnych priestoroch
kaštieľa v Bohuniciach.

Článok II
Predmet zmluvy
Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy opísaný v článku I. je jeho výlučným vlastníctvom
a touto zmluvou predáva kupujúcemu toto zariadenie za vzájomne dohodnutú a preukázanú
kúpnu cenu a kupujúci ho kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

Článok III
Kúpna cena
Kupujúci a predávajúci sa dohodli na kúpnej cene za predmet zmluvy opísaného v článku I. vo
výške 400,00 € (slovom štyristo eur).
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu v hotovosti
po podpise tejto zmluvy a odovzdaní predmetu kúpy.

Článok IV
Stav predmetu zmluvy
Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy nie je plne funkčný a slúži len ako vizuálny výstavný
predmet.
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného zariadenia riadne oboznámil jeho obhliadkou
a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy.

Článok V
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predmet zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu do
užívania po podpise zmluvy.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z
predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III tejto
zmluvy.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre
každú zo zmluvných strán.
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak
súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

V Bohuniciach, dňa 2.6.2017

___________________________
Predávajúci

_____________________________
Kupujúci

