
K {J P NA Zk!!'i|, t, U VÄ č' älŽ{}21
uzatvorená podľa ustanovenia $ 588 a nasl. zál'<.č.40l 1964Z'z. abčiansky zákonník

v zĺení neskorších predpisoo.' (ĺl''aie,j ieĺi ,,Zm|llva")

Č}ĺí,ĺtok ]t

Zĺnĺurv,nó stľany

Predávajúci:
Meno a priezvisko: AnnaPa,ĺlíkisvá
Dátum naľodenia: 2.5.04.1955
Trvalý pobý: Vyšný Kĺlĺiec č. 38ó. aB 54 TĺJRZOVKA
Císlo oP: t{J 681 607
Bankové spojenie: Slovenská- s1;oľiteĺ'ňa,
IBAN: SK82 09Ct] Ĺ'Ú0Ĺt 0003 1139 5687
Adľesa doručovania písorĺností:

(d'cĺej !en ako ,,pľedĺiuajúci")

,11

Kupujúci:
obec: Mesto Tuĺľzĺ-ĺ'rlĺi'ĺ,
Sídlo: 023 54 Trľzovlĺa, Stľei č.178, Slovenská ľepublika
tČo : 003i433i í}íC 2020553315
Štatutárny atgán: .[tlDľ. Ľrrboľiíľ Goĺ,íS" pľiĺaátoĺ mesta
opľávnený k podpísu zĺn1uvy: JUDr' Ľlibo'nuľ GíjĹj.Í], pĺimátĺlĺ: mesta
oprávnený rokovať vo veciach prednretu zrrjuly: }ĺ[gr. Agáta Machovčáková

Koĺrtakt: a91.E 57I92'
Adresa doručovania: h{esto Tuĺ'zorĺk;l, Stľeĺl i'ĺ3, an 54 Tuľzovka' SR
Bankové spojenie : PRĺMA EAĺiKÁ' s],3VEIqSKo, a'S',
Císlo účtu : 02a4617{J}2l:6aÚ
IBAN: SIffO 5óÚ{) 0000 0002 a46L 10aŽ
Mesto nie je platcom DPH.

(d'aĺe.j ĺen ako ,,kupujúci")

/Fľedtiva$ĺci a {iuplujĺiĺ:i ó'sťef ibĺe' ,,ém'Íĺĺvĺlé strany"/

Zmluvne Strany uzatvórajú podťa z.lsl. $ 588 0:ĺ,-ĺsĺ. z,ilĺoscu č. 40/1964 Zb' - občiansley zákonník,
v znení neskorších doplnkov a noviel, I{úpna ilgaĺľlvĺĺ o preĺ'ode vĺastnícĺva k hnutel'nému majetku
(d'alej v texte len ,, Kúpna zrnĺuvĺs'') , za t1,thto dr:hts:l;auýĺ:ĺa podmienok:

Čtánolĺ ĺ.
Fľec!met ľ:iĺ'liuĺzy

1. Pľedmetom tejto kupnej znrluvy je pľevod .uiastníckeho pľáva 1e lrĺrutelhému majetku, bližšie
špecifikovaného v bode 2 tohtc článku (,,d'alej akc ĺlr:drnet icipy") z pĺeĺlávajĺlceho na kupujúceho.

2. Pľedmetom laipy je hnutelhý ĺnajetok, a to: Ĺh,i') ĺleiské iľoje pľe 6 ľočného chlapca _ plátenné
nohavice a košelb apre 2 ročné d'ievč:a -- haienker: ĺ1o l\{estskéh r: ĺrnzea K' Točíka v Tuľzovke.

3. Predávajúci pľehlasuj e, že je výlučným a nepoclrybnýĺr viĺistĺríkoin pĺeĺ1metu kupy podl'a bodu 2. a
je s ním oprávnený nakladať.
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Čĺánnl{ĺ ĺtr.
Pľeĺ,oeĺ vlastníckeho pľáva

1. Na základe tejto zmluvy pľedávajúci predtva iĺupujúcemu pľedmet kupy uvedený v čl. I. bod 2.

tejto zmluvy do jeho ýučného v1ast;:.ígtrra' a kupujúci tento pľeĺlĺnet kupy do svojho výlučného
vlastníctva kupuje a súčasne sa zavár*je zeplaiĺť zaň,iďlpn* cenu v súiade s čl. ilI. tejto zmluvy.

2. Vlastnícke pľávo k ptevádzanému predmetu irupy prejde na kupujúceho zaplaterum celej kupnej
ceny v zmysle č1. III. tejto zmluvy'

3. Predávajúci odovzdá pľedmet kupy kupu;úceĺnu osobno na základe preberacieho pľotokolu
najneskôľ do štľnástich (14) kalerrdánl.vch ĺĺní oĺÍc dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

čtáno},ĺ ĺxĺ.
x(úpľla cena e pĺatohľló podnrienky

1. Kúpnu QIrnL za predmet kupy (Fľedlnei iaipy;codl'a Či.4., ods.4.1 ZĺĺlÍuvy) je určená dohodou
zmluvných strán.

2. Celková lďpna cenaZapredmeĺ kúpy je 70 ,-€ i siovom : sedemdesiat E[IR).

3. Kupujúci zaplatí predávajúceľ'u i<urpnu cenu orevodom na účet pľedávajúceho uvedený v záh|avi
tejto Zĺnluvy, v lehote do 14 kalendárnyckĺ ĺini oao ."lňa účinnosti tejto Zm7uvy, pľičom za deťl úhľady
kúpnej ceny sa považuje deň pripísania dohoĺinutej sr:my na účet predávajúceho.

4. Ak kupujúci neuhradí lĺipnu cenu ri.adne a licas, ĺ1ostáva sa do omeškania, v dôsledku čoho vzniká
pĺedávajúcemu nárok na uroky z omoškania v :ĺtĺ^3's1e pnslušnýcľr prá.vnych predpisov.

5. V prípade, že kupujúci neulrradí pĺedávajúcenrrr }aipnu cenu ľiadne a včas, je predávajúci oprávnený
od tejto zmluvy odstupiť.

Čtránoľĺ ĺV.
\'yh}ásenia zľar}'uvných stľán

1. Predávajúci prehlasuje, že teclr-nicLý sĺar'pĺedĺnetu kripy zodpovedá pľimeranému opotrebeniu
vzhl'adom k jeho veku, nie je zaťažený Žla,Jnyĺĺr pt'ávom tľetej osoby a oprávnenie predávajúceho
nakladať s predmetom kripy nie je obmeĺĺzené.

2. Kupujúci pľehlasuje, Že pazná technický 5|,11z predmetu i<upy a kupuje ho v stave v akom sa
nachádza.

3. V prípade, že sa vyhlásenie pľedávajúceho u-"'eĺlené v ods. I ukúe ako nepravdivé, je kupujúci
oprávnený od tejto zmluvy oĺlstúpíť'

4. Kupujúci prehlasuje, že preĺimet kupy kupuje za účelom budol'ania zbierkového fondu MMKT
Twzovka.

ČĺáľrĺrIĺ V.
Z'áveľečné ĺrstanovemia

L. Zmhuvĺé vzťahy v tejto zĺn7u-ve neupľavfile sa ľiadia pľísiušnými ustanoveniami občianskeho
zákonníka, ako aj ostatnýnri pĺáwrymi pĺedpismi ,o1atnými na území SR.

2. Kúpa hnutelhej veci pod!'a tejto z'ľúur,-rr je v súlade s platnými Zásadami hospodáľenia
s majetkom mesta Turzovka a platnou iegisĺatívou SR o nakiadaní s majetkom obce.



3. Táto zmluva je povinne zveľejňovaná podl'a $ 5a zákona i' Ž1'1l20aa Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektoých záko'oov v znetí neskoľších predpisov.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňoĺn podpisu obccir zrruuvĺ:ých strán a účiĺmosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stľánke ĺiiesta' '{"urzol'ka, www.turzovka.sk.

5. AkékolVek zmeny alebo dopinenia tejto zmlulj' nroŽrio ľobiť rrýiučne ťormou písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stľanami'

6. Zmluvabola vyhotovená v štyroch exempláľoei:,, z:ktoĺÝc]r civa obdĺ'ží predávajúci a dva kupujúci.

7. Súčasťou zmluvy ako jej pľílohy sťr:

Protokol o odovzdaní aprevzati pľeclmeĺu kúpy

8. Zmluvné stľany prehlasujú, že zmluvu si pred jej podpisonr ľiadne prečítali, uzatvárajtĺ ju vážne,
slobodne' rľčito, ich pľejavy vôte sú zľclzumitelĺé a -ĺ*rcdr:x s ich vôľou, zĺtiuva sa neuzatvára za
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvtré siĺaĺ'y sa nert'ĺieĺjii do oĺnylu a súhiasia s obsahom a
zĺenimtejto zmluvy, na dôkaz čoho zmluvu vlastĺiqlĺ:;čne podpisuiú'

V Tuľzovke, ďŤn 22.12.202I V'T'rrĺ'zcvke, dňa 22'Í2.202I

TO TlJllZOVlfi
0Ž3 5,{,

i-

Predávajúci:
Anna Pavlíková I I I I ;i,' Golis, pľimátoľ mesta

&
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