
 
Kúpna zmluva č. 4205/2018 

Uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  
 
uzatvorená medzi : 
 
Predávajúci : 
 

Meno a priezvisko:  Vilma Martišková 
Dátum narodenia:   
Č.OP :      
Bydlisko:   Riečna 422/9,914 42 Horné Srnie  

 

(ďalej len predávajúci 
 
a 
 
Kupujúci : 
 

Názov: Obec Horná Súča 
Adresa: Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča 
IČO: 00 311 561 
DIČ:  2021091479 
zastúpená: Ing. Jurajom Ondračkom, starostom obce 

 
 (ďalej len kupujúci) 
 

uzatvárajú  nasledovnú  
kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k hnuteľným veciam : 

I. 
Predmet zmluvy: 

 
1. Zbierka básní: Názov: Dozrievanie, autorka: Vilma Martišková,   počet 10 ks  
2. Predmetom tejto zmluvy je kúpa 10 ks Zbierky básni, ktorá je opísaná v bode 1 tohto článku. 
3. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva vyššie uvedený predmet 

zmluvy za kúpnu cenu dohodnutú v článku II. tejto zmluvy.  
4. Predávajúci prehlasuje, že na predmete zmluvy opísanom v bode  1 tohto článku neviaznu žiadne 

ťarchy alebo záložné práva a ani nezriadil žiadne nájomné alebo iné užívacie právo v prospech 
tretej osoby.  

5. Kupujúci prehlasuje, že predmet zmluvy opísaný v bode  1 tohto článku a jeho stav je mu známy 
z osobnej obhliadky a toto kupuje v stave, v akom sa nachádza v deň podpisu tejto zmluvy. 

6. Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe také technické a právne vady predmetu prevodu, na 
ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. Predávajúci oboznámil kupujúceho a kupujúci zobral 
na vedomie stav predmetu prevodu. 

 
II. 

Kúpna cena, jej splatnosť a ocenenie nehnuteľností 
 

1. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje predmet zmluvy opísaný v článku 1 tejto zmluvy za kúpnu 

cenu vo výške 150,- € (slovom stopäťdesať eur. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá kúpna cena vo výške 150,- € bude uhradená zo strany 

kupujúceho predávajúcemu pri  podpise tejto zmluvy. Podpis predávajúceho na tejto zmluve je 
zároveň potvrdením o prevzatí kúpnej ceny. 

 
III. 

Ostatné dojednania 
 

1. Predávajúci odovzdá predmet kúpy kupujúcemu v deň podpisu tejto zmluvy. 



2. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom podpisu tejto zmluvy. 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvu možno meniť len písomnými dodatkami podpísanými  predávajúcim a kupujúcim. 
2. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Zmluvné strany 

obdržia po jednom rovnopise. 
3. Táto kúpna zmluva  a všetky s ňou spojené záväzky sú záväzné i pre eventuálnych právnych 

nástupcov oboch zmluvných strán. 
4. Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, nie v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkým 
horeuvedeným ju vlastnoručne podpisujú  

 
 
V Hornej Súči dňa 19.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................... 

predávajúci 
Vilma Martišková 

 
 

........................................................................... 
kupujúci  

Obec Horná Súča 
Zastúpená Ing. Jurajom Ondračkom 

 
 


