
Kúpna zmluva 
č. 007/16/04/KZH 

Zmluvné strany: 

Predávajúci: 

Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
(ďalej len „predávajúca) 

Mesto Senec 
Mierové nám.8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
00305065 

Peter Feranc 
Kupujúci: 
Meno a priezvisko: 
Trvalé bytom: 
Rodné číslo: 
Dátum narodenia: 
Štátne občianstvo: SR 
(ďalej len „kupujúci") 
(spoločne predávajúci a kupujúci ďalej aj ako „zmluvné sírany11) 

uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1967 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

túto Kúpnu zmluvu č. 007/16/04/KZH 
(ďalej len ,jmluva") 

I. 
Predmet zmluvy 

1/ Predávajúci je výlučným vlastníkom písacích stolov NET 106 DUB, čelo biele 
matné, inv. č. 79-102 v počte 2 (dva) kusy. Obstarávacia cena písacích stolov 
predstavovala sumu vo výške 59,- €/lks. Ústredná inventarizačná komisia MsÚ v Senci 
v Návrhu na vyradenie majetku mesta zo dňa 12.01.2016 navrhla predmetný hnuteľný 
majetok špecifikovaný v ods. 1/ tohto článku tejto zmluvy ako prebytočný odpredať. 

2/ Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k dvom (2) 
kusom písacích stolov NET 106 DUB, čelo biele matné, inv. Č. 79-102 (ďalej aj ako 
„predmet kúpy" alebo ^písacie stoly"). 

II. 
Prejav vôle zmluvných strán 

1/ Predávajúci touto zmluvou predmet kúpy predáva zo svojho výlučného 
vlastníctva kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva a kupujúci predmet kúpy kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva. 
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m. 
1/ Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy vo výške 30,- €/lks 

písací stôl, spolu 60,- € za 2ks písacích stolov. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu 
predávajúcemu pri podpise tejto zmluvy v hotovosti do pokladne MsU v Senci. 

IV. 

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že predmet kúpy bude odovzdaný kupujúcemu v deň 
podpisu tejto zmluvy a uhradenia kúpnej ceny v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 

2/ Predávajúci vyhlasuje, že kupujúceho upozornil na všetky vady, ktoré predmet 
kúpy má a kupujúci to berie na vedomie. 

V. 

1/ Prevzatím predmetu kúpy kupujúci nadobudne k nemu vlastnícke právo. Týmto 
okamihom prejde na neho aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia 
predmetu kúpy. 

VI. 

1/ Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, 
zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si 
prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

2/ Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, právne vzťahy medzi zmluvnými 
stranami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

3/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na intemetovej stránke 
predávajúceho www.senec.sk. 

4/ Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, pričom každá zmluvná 
strana obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

, 03.02.2016 
VSenci, dňa 04.02.2016 

Predávajúci: Kupujúci: 
Mesto Senec 

podpísané podpísané 

http://www.senec.sk

