KÚPNA ZMLUVA
Zmluvné strany:
Obchodné meno:
MONER, s.r.o.
Sídlo:
Námestie SNP 525, 065 44 Plaveč
IČO:
31 673 295
DIČ:
2020698768
V zastúpení:
Ing. Jozef Nemergut, konateľ
Bankové spojenie:
SLSP Stará Ľubovňa
Číslo účtu:
SK07 0900 0000 0001 0386 3888
(ďalej len ako „predávajúci“)
a
Obchodné meno:
Obec P l a v e č
Sídlo:
ul. Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč
IČO:
00330116
DIČ:
2020698768
V zastúpení:
Ing. Štefan Murcko, starosta obce
Bankové spojenie:
VUB Stará Ľubovňa
Číslo účtu:
SK06 0200 0000 0000 1322 8602
(ďalej len ako „kupujúci“)
uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „zmluva“):
Článok I
Úvodné ustanovenie
Predávajúci je výlučným vlastníkom pripojovacieho vodovodu vybudovaného v rámci stavby
Predajňa potravín na parcelách KNC 765/1 a 767/18, k.ú. Plaveč. Vodovod pozostáva
z vodovodného radu HDPE rúr tlakových priemeru d110x6,6mm v dĺžke 85 m, vrátane armatúr
a to uzáverov so zemnými súpravami a poklopmi, podzemného koncového hydrantu vrátane
poklopu, ďalej prepojovací vodovod priemeru d40x3,7mm v dĺžke 45 m, vrátane všetkých
montážnych prác, zemných prác a terénnych úprav.
Článok II
Predmet zmluvy
Predávajúci prehlasuje, že stavba - vodovod opísaná v článku I. je jeho výlučným vlastníctvom a
touto zmluvou predáva kupujúcemu túto stavbu za vzájomne dohodnutú a preukázanú kúpnu
cenu (faktúry) a kupujúci ho kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
Kúpu predmetu tejto zmluvy schválilo Obecné zastupiteľstvo v Plavči svojim uznesením č.
277/2018 zo dňa 15.06.2018.
Článok III
Kúpna cena
Kupujúci sa dohodli na úhrade preukázaných nákladov za vybudovanie stavby opísaného
v článku I. vo výške 14.201,98 € bez DPH, 2840,40 € DPH, celkom s DPH 17.042,38 € (slovom
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sedemnásťtisíc štyridsaťdva eur a tridsaťosem centov), pričom kupujúci nie je platcom DPH.
Preukázateľné náklady – faktúry tvoria prílohu tejto zmluvy.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške
17.042,38 €
po podpise tejto zmluvy a odovzdaní predmetu kúpy prevodom na účet
predávajúceho.
Článok IV
Stav predmetu zmluvy
Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy je používaný a v plne funkčnom stave.
Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného zariadenia riadne oboznámil jeho obhliadkou
a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy.
Článok V
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predmetné zariadenie odovzdá predávajúci kupujúcemu po
podpise zmluvy a následnej úhrade kúpnej ceny.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre
každú zo zmluvných strán.
Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak
súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.
V Plavči, dňa 27.06.2018

(podpísané)
___________________________
Predávajúci

(podpísané)
_____________________________
Kupujúci
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