
  

Kúpna zmluva č. 1/2020  uzatvorená podľa  

§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  

 

1. Zmluvné strany 

Predávajúci: 

 

Meno a priezvisko: Marta Šmihulová 

Bydlisko:  Budapeštianska   2431/2,   Košice 

ČOP                                   HW 999 523 

(ďalej len predávajúci v príslušnom gramatickom tvare) 

      

Kupujúci:  Základná umelecká škola, Liptovský Hrádok  

v zastúpení   Mgr. Bronislavou  Majerčíkovou,  riaditeľka 

Sídlo:    J.D. Majetovie 591, 033 01 Liptovský Hrádok  

IČO:    03709526 

DIČ:                         2021773787 

(ďalej len kupujúci v príslušnom gramatickom tvare) 

  

 

Zmluvné strany sa dňa  14.2.2020 dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej podľa ustanovení § 588 

a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej v texte len ako zmluva v príslušnom gramatickom tvare). 

 

 

2. Všeobecné ustanovenia 

Predávajúci je vlastníkom hudobného  nástroja  Akordeon  DELICIA CHORAL XIII 

                                                                                                                           

3. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva použitého funkčného  hudobného   nástroja ( 8  ročného), 

Akordeonu DELICIA CHORAL XIII, (ďalej len predmet kúpy )  z predávajúceho na kupujúceho za podmienok 

stanovených touto zmluvou. 

 

1. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva a zaväzuje sa mu ho 

odovzdať dňa 14.2.2020. 

2. Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do vlastníctva, zaväzuje sa ho prevziať dňa 

14.2.2020 a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok stanovených touto zmluvou. 

 

4. Kúpna cena 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu  150,- Eur (slovom jedenstopäťdesiat 

eur).  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu do 3 dní odo dňa prevzatia predmetu kúpy. 

 

5. Ostatné ujednania 

Predávajúci  predáva predmet kúpy tak ako stojí a leží, bez záložných práv a iných práv zodpovedajúcich 

právam tretích osôb k cudzej veci. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje 

v stave, v akom sa nachádza.  

 

6. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k zmluve musia mať písomnú formu. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu po jednom. 



  

3. Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpísali. 

5. Zmluva je platná dňom podpísania a účinná po dni jej zverejnenia. 

 

V Liptovskom Hrádku   dňa  14.2.2020 

 

 

predávajúci                      kupujúci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


