
Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa § 588 a nasl. zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

právnych predpisov 

 

Čl. I Zmluvné strany 

1. Predávajúci 

Meno a priezvisko: Pamela Tanková 

Narodená:   

Trvale bytom:  Kostolná 689/10, 925 23 Jelka 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

2. Kupujúci 

Názov:   Obec Jelka 

So sídlom:  Mierová 959/17, 925 23 Jelka 

IČO:   00 306 011 

Zastúpená:  Ing. Gabriel Kiš, starosta 

 

Čl. II Predmet kúpy 

1. Predávajúci je vlastníkom nasledovných hnuteľných vecí: 

a) kuchynskej linky - Kuchnia Lucjan 240, 

b) pracovnej dosky – Myria ku kuchynskej linke špecifikovanej v čl. II bod 1 písm. 

a) tejto zmluvy, 

c) drezu a syfonu ku kuchynskej linke špecifikovanej v čl. II bod 1 písm. a) tejto 

zmluvy, 

(ďalej len „predmet kúpy“). 

 

Čl. III Kúpna cena 

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy vo výške 268,46 eur. 

 

Čl. IV Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke práva k predmetu kúpy a 

odovzdať kupujúcemu predmet kúpy ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť zaň 

predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu kúpy  prejde z predávajúceho na 

kupujúceho po zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. 

 

Čl. V Stav a prevzatie predmetu kúpy 

1. Predávajúci vyhlasuje:  

a) že predmet kúpy je plne funkčný k účelu jeho určenia,  

b) že technický stav predmetu kúpy zodpovedá veku a spôsobu jeho užívania,  

c) že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu kúpy a nezatajil jemu 

žiadne známe skutočnosti ani prípadné závady, o ktorých by vedel a ktoré by mohli 

viesť ku znehodnoteniu predmetnej veci,  

d) že predmet kúpy vlastní a je oprávnený s ním nakladať, 



e) že predmet kúpy nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb.  

2. Kupujúci vyhlasuje: 

a) že sa so stavom predmetu kúpy riadne oboznámil, 

b) že predmet kúpy kupuje v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

 

Čl. VI Osobitné ustanovenia 

1. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy zaplatil 

predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy a prevzal od predávajúceho predmet kúpy. 

2. Predávajúci svojim podpisom potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy odovzdal 

kupujúcemu predmet kúpy a prevzal od kupujúceho kúpnu cenu. 

 

Čl. VII 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, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom rovnopise.  

3. Práva, povinnosti a právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa budú spravovať 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

5. Predávajúci berie na vedomie, že obec Jelka, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje 

na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými predpismi 

(zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, 

zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších právnych 

predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych 

predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších právnych 

predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych 

predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

právnych predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení 

neskorších právnych predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

znení neskorších právnych predpisov) za účelom predaja a kúpy hnuteľných vecí, 

spracovania účtovných dokladov a taktiež prípadného vybavovania súdnych sporov. 

Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených 

prípadoch orgánom verejnej moci (najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdnym 

exekútorom a pod.), osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľom v rámci 

zmluvných vzťahov z mandátnej zmluvy. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 

stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. 

Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu 

a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, 

právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. 

6. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných 

údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy. 

7. V prípade, ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 

Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú nahradiť dodatkom k zmluve neplatné 



alebo neúčinné ustanovenie platným alebo účinným znením ustanovenia, ktoré čo 

najlepšie zodpovedá pôvodne zmýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného 

ustanovenia. Do uzatvorenia takéhoto dodatku platí zodpovedajúca právna úprava 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a znak tohto, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej 

a slobodnej vôli ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 V Jelke, dňa 18.09.2020    V Jelke, dňa 18.09.2020 

 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

   Predávajúci           Kupujúci 


