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Kúpna zmluva č. 26l2022Us

Y:2612022 JV^IC
S:34012022ltJVaRM
R:1144712022

Pľedávaiúci:
Obec: Mesto Tuľzovka
Zastupené; JUDr. Ľubomíľom Golisom, primátorom mesta
So sídlom: Stľed 178, 023 54 Turzovka, SR
IČo: 00314331
DIČ: 2020553315
lČ opH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Čadca
Čĺslo účtď ľBAN: SK34 0200 0000 0000 IO22 03Ž2
(ďalej len ako predávajúci)

vo veciach tejto zmluvy koná: Janka Vľaňáková,
č. o svedčen ia N 20 I 6 l 0 I 3 09 ftIŽP Z, č.t. O 4 I l 42093 59

A

Kupuiúci:

meno' priezvisko titul, ľod. pľiezvisko: Cániková Máľia

trvale bytom/sídlo: 023 54 Turzovka _ Turkov č. 67

ľodné číslo: 6458 17 16505

narodený/: 17.08.1964

štátne občianstvo/ľegistrovaná: SR oP: HF 437884

č. telefonu :09101337229 e-mail.:

bankové spojenie:

ako kupujúci na strane druhej (ďalej len ,'Kupujúci" a spolu s Predávajúcim ďalej len ,,Zmluvné

stľany")

uzatvárajú v zmysle zsĺ. $ 588 a nasl. občianskeho zákonnĺka túto

T

kúpnu zmluvu (d'alej len ,rZmluva")
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Ť

Clánok I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Pľedávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí:

P.č. MnoŽstvo Názov obstarávacia
cena

Hrobové
miesto

1 1ks
epitafová doska Žulová
s paľapetom, odtieň
orion-modrá: rozmety
500x500 mm

180,00 us 26/2022

IL
Pľedmet zmluvy

2.1 Predávajúci pľedáva kupujúcemu hnuteľné veci špecifikované v článku I. bod 1.1.tejto

zmluvy )

P.č. Množstvo Názov obstarávacia
cena

Hľobové
miesto

1 1ks
epitafová doska žulová
s parapetom, odtieň
orion-modľá: rozmery
500x500 mm

180,00 us26/2022

čbnok III.
Cena pľedmetu kúpy a platobné podmienky.

l/Kúpna cena predmetu kúpy je stanovená v Prílohe č. 1 Pľevádzkového poriadku
kolumbária Mesta Turzovka a tento bol schválený uznesením Mestského zastupitel'stva
v Turzovke dŕn04.03.2022 pod číslom 15- 3l3 - 2022 v bode A, ktorým nadobudol účinnosť
dna 19.03.2022.

2lKilpna cena je celkom 180'- € / slovom jednostoosemdesiat euľ/.

3/ Splatenie kúpnej sumy môŽe bý na účet predávajúceho uvedený v údajoch
u predávajúceho po podpise tejto kúpnej zmluvy, alebo v hotovosti do pokladne mesta.
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IV.
Pľevod vlastníckeho pľáva

1/ Vlastnícke právo kupujúci nadobudne po podpísaní tejto zmluvy azaplatenikúpnej ceny

v.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú pľíslušnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväznýchpľávnych predpisov

2.Tttto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len nazálkladevzájomnej dohody zmluvných
strán, a to vo foľme písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.

3.Zmluvné stľanyprehlasujú, Žetáto zmluvapredstavuje slobodný avétŽny prejav ichvôle, je
pľe ne určitá azrozumiteľná,neuzafuorená v tiesni zanápadne nevýhodných podmienok, na
znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

4.Táto zmluva je vyhotovená v 2 ľovnopisoch, z ktoých kaŽdá zmluvná strana obďrŽi I

ľovnopis. )

5. Táto zmluva nadobúda platnost'dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami
a účinnost'dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta.

V Turzovke, dňa 19.09.2022

Predávajúci: Kupujúci:

MTSTO TU

0
ťo'- Ar ra/ rt"a'ĺL

JUDľ. Golis

g
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primátor mesta Tuľzovka
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