
KUPNA ZMLUVA

uzatvorenŕLv súlade s ustanovením $ 588 zákonač.40lL964 Zb. občiansky zákonník v znení

neskorších pľedpisov (ďalej len,,občiansky zákonník"),
(ďalej len,,zmluva")

ev. č. kupujúceho .. t2022

1. Pľedávajúci:
Meno a priezvisko:
Dátum naĺodenia:
Rodné číslo:
Bydlisko:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len,'predávajúci")

2. Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
ĺČo:
DIČ:
Právna forma:
Bankové spojenie:
IBAN:

čl. I.
Zmluvné stľany

Dušan Hečko

Kĺajná 5I,9I7 01 Tmava

Mesto Šal'a
Námestie Svätej Trojice 7, 92'ĺ 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
00 306 185
2021024049 (nie je platcom DPH)
samospráva
Slovenská sporiteľňa, a.s.

sK82 0900 0000 0051 2430 6282

a

(ďalej len,,kupujúci")
(obidvaja účastníci v ďalšom texte anluvy spoločne ako ,,zmluvné stľany")

čl. il.
Úvodné ustanovenie

Predávajúci je vý1učným vlastníkom 18 ks kĺojových súčastí, ktoré sú predmetom predaja (ďalej len

,,predmet predaja").

čl. ilI.
Predmet pľedaja

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj 18 ks krojových súčasti,zanižšie uvedených podmienok.

2. Predávajúci tóuto zmluvou predáva i8 ks kĺojoých súčastí akupujúci ich kupuje za kúpnu

cenu dohodnutu podľa článku tV. tejto zmluvy.

\

1



čl.Iv.
Kúpna cena a spôsob úhľady

Zmluvné stľany sa dohodli na kupnej cene krojoých súčastí:
4 ks pracovné blúzky l5,- Eur/ks,
5 ks pracovné čepce l0,- Eur/ks,
2 ks rukávce 5,- Eur/ks,
l ks ľanová sukňa 15,- Eur/ks,
l ks tmavomodý kabátik 25,- Eur/ks,
l ks čierny prucel 20,- Eur/ks,
4 ks kabanice 20,- Eur/ks,
t.j. kupujúci zap|ati za 18 ks krojových súčastí sumu 260'- EUR, (slovom: dvestošesťdesiat eur)
v hotovosti. Kúpna cena podl'a tejto zmluvy sa uľčila na zák|ade vzájomnej dohody a v súlade so
zákonom č. 1811996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov.

čl. v.
Vyhlásenie zmluvných stľán

1. Pľedávajúci oboznámil kupujúceho so stavom pľedmetu pľedaja a vyhlasuje, Že uvedené krojové
súčasti nemajú žiadne skryté vady.

2. Kupujúci prehlasuje, žebo| oboznámený so stavom predmefu pľedaja.

čt. vI.
Záverečné ustanovenia

1. Neposkytnutím plnenia vdohodnutom čase a rozsahu sa zmluva od počiatku ruší. Náľok na
zmluvnú pokufu a náhľadu škody tým nie je dotknutý.

2. Pre zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa
dohodli, Že pokiaľ niektoľé vďahy založené touto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie sú

ýslovne touto zmluvou upravené, budú sa ľiadiť občianskym zákonníkom a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

3. Zmluva sa riadi pľávnym poriadkom Slovenskej republiky; zmluvné stľany budú všetky
prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešit'prednostne mimosúdnou cestou, a to ľokovaniami
a dohodou. V prípade, ak zmluvné stľany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú
oprávnené riešiť spor súdom, pričom v prípade súdneho sporu je daná pľíslušnost' slovenského
súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

4. Zmluvaje vyhotovená v tľoch originálnych vyhotoveniach, zktoých objednávateľ dostane dve
vyhotovenia a poskytovatel' jedno vyhotovenie podpísané opľávnenými zástrlpcami obidvoch
zmluvných strán.

5. Dodatky k tejto zmluve musia byt v písomnej forme so súhlasom zmluvných strán a podpísané
oprávneným zástupcom obidvoch zmluvných strán.

6. Poskýovateľ podpisom tejto zmluvy poskytuje súhlas objednávateľovi na spracovanie svojich
osobných údajov v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. I8l20l8 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoých zákonov, v rozsahu uvedenom
v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu
poskýovateľa na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas tľvania tejto zmluvy, najneskôr však do
lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na zák|ade tejto zmluvy a uplynutím
archivačnej doby.
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7. Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celého znenia zmluvy, vrátane so zveľejnením
a sprístupnením ich osobných údajov v ľozsahu mena a priezviska. Povinnost' zmluvu zveľejnit'
vyp|i,va z ustanovenia $ 5a zákona č. 2lll2000 Z' z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o Zmene a doplnení niektoqých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneni'

8. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvých strán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle
mesta Šal'a, v súlade s ustanovením $ 5a zákona č. 2||/2OOO Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v ineni
neskorších predpisov v spojení s $ 47a zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení
neskorších pľedpisov.

9. Zmluvné stľany vyhlasujú, že ich spôsobilost' a Vol'nost' uzatvorit' túto zmluvu, ako aj
spôsobilost' k súvisiacim právnym úkonom nie je Žiadnym spôsobom obmedzená, alebó
vylúčená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, pľejav ich vôle je
uľčitý a váŽny, zmluva nebola uzatvorenä v tiesni ani za nápadne newýhodných podmienok a ňa
znak súhlasu ju podpisujú.

V Trnave dňa . V Šali aĺu ...'.I!.: !..L!.*,

'L(t

kupujúci
*

*

mesta

| íl. _' '_ i{llli'llrlf \ )'i
r.rP i /'t;,1YV'ĺ/

pľedávajúci:

t,1)l

Dušan Hečko J
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