
KÚPNA ZMLUVA 

Č. 9353/2022 
 

Uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

medzi zmluvnými stranami : 
 

PREDÁVAJÚCI :       Štefan Smržík 

                                      nar.  

                                      bytom  

                                      029 01 Námestovo 

                                       

a 

 

KUPUJÚCI :              MESTO NÁMESTOVO 

                                     Ul. Cyrila a Metoda č. 329/6 

                                     IČO : 00 314 676 

                                     Zastúpené : Milan Hubík, primátor mesta  

                                     Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.  

                                     IBAN : SK93 5600 0000 0040 0101 6002  

 
 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 

Predávajúci je vlastníkom drotárskeho výrobku -vyobrazenie postavy drotára. Ide o suvenír,  

ktorý slúži ako dar pre oficiálne návštevy.  

 

Čl. II. 

Predmet kúpy 

Predmetom tejto   kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy bližšie 

špecifikovaného v „Čl. I.“  tejto zmluvy z predávajúceho na kupujúceho. 

 

 

Čl. III. 

Prejav vôle 

Predávajúci týmto predáva kupujúcemu predmet kúpy a zaväzuje sa ho odovzdať kupujúcemu  

ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

Kupujúci týmto kupuje predmet kúpy a zaväzuje sa zaň zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu 

uvedenú v „Čl. IV.“ tejto zmluvy  ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

 

 

Čl. IV. 

Kúpna cena 

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene  za predmet kúpy vo výške 120 € / slovom stodvadsať 

eur/, ktorá bude vyplatená predávajúcemu v hotovosti ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

Predávajúci svojím podpisom na tejto kúpnej zmluve potvrdzuje prevzatie kúpnej ceny za 

predmet kúpy.  

 

 



Druhá strana zmluvy 

 

Čl. V. 

Nadobudnutie vlastníctva 

Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny 

v dohodnutej výške. Odovzdaním predmetu kúpy prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo 

náhodnej  škody  na predmete kúpy.                                                               

 

 

Čl. VI.  

Záverečné ustanovenia 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  zmluvnými stranami. 

2. Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa 

§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov /Občiansky zákonník/ dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – kupujúceho. 

3. Predávajúci súhlasí  s použitím svojich osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy a so 

zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v znení neskorších predpisov. 

4. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Kúpna zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú 

zo zmluvných strán. 

6.Zmluvné strany týmto prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že jej obsah sa 

zhoduje s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenou vôľou, že zmluvu neuzavreli pod 

nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok,  na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

V Námestove dňa ...........................                          ....................................................... 

                                                                             Kupujúci 

 

 

 

V Námestove dňa ...........................                          ....................................................... 

                                                                                                          Predávajúci  


