KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Kupujúci: Obec Radzovce
985 58 Radzovce 506
IČO: 00316369
DIČ: 2021115107
V zastúpení: Ing. Péter György – starosta obce
(ďalej ako „kupujúci“)
Predávajúci:

Jozef Graca
r. č.
trvale bydlisko:

(ďalej ako „predávajúci“)
čl. 1 Predmet kúpy
a) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu 1 ks radiátora (výmena v kultúrnom dome) a kupujúci sa zaväzuje
tento od predávajúceho prevziať.
b) Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol predmetom
podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou.
čl. 2 Kúpna cena
a) Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť 100,00 €, slovami: Jednosto eur.
b) Kúpnu cenu uhradí kupujúci v hotovosti v deň účinnosti zmluvy.
čl. 3 Termíny plnenia
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 17.10.2014
čl. 4 Zodpovednosť za vady tovaru
Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú
nároky zo zodpovednosti za vady.
čl. 5 Ostatné dojednania
a) Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy a že žiadne skryté vady,
o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
b) Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že miera opotrebenia
zodpovedá veku materiálu a dohodnutej cene.
c) Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda kupujúci vlastnícke právo k predmetu zmluvy podľa čl. 1.
Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy.

čl. 8 Záverečné ustanovenia
a) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej zverejnení na web
stránke obce.
b) Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.
c) Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za
inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
V Radzovciach, dňa

…………………………………
Kupujúci

………………………………….
Predávajúci

