Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
Predávajúci:

Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
Zastúpené primátorkou Ing. Annou Miernou
IČO: 00309982

Kupujúci:

Ing. Katarína Švorcová
nar.:
bytom:

I.
Predmetom tejto zmluvy je predaj hnuteľného majetku: mobilný telefón Huawei P8, užívaný
od 5/2016. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľného majetku.
II.
Dohodnutá kúpna cena hnuteľného majetku uvedeného v článku I. tejto zmluvy je 1,- €, slovom
jedno euro. Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu v hotovosti do pokladne Mestského úradu
v Skalici pri podpise tejto zmluvy.
III.
Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že stav predmetu kúpy je mu známy, nakoľko tento
užíva. Technický stav je primeraný veku majetku. V prípade závad zistených v budúcnosti,
predávajúci nenesie zodpovednosť a ich odstránenie bude vykonané na náklady kupujúceho.
Kupujúci sa stáva vlastníkom predmetu dňom podpísania zmluvy obidvomi zmluvnými
stranami.
IV.
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Skalica podľa § 47a
Občianskeho zákonníka v znení neskrších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Kupujúci výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu na webovom sídle
Mesta Skalica a so spracovaním všetkých osobných údajov v nej obsiahnutých.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len formou písomných dodatkov
podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení, všetky majú platnosť originálu.
6. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju
podpísali.
V Skalici dňa

Ing. Katarína Švorcová
kupujúci

V Skalici dňa

Ing. Anna Mierna
primátorka mesta
predávajúci

