- KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
v zneni neskorších predpisov medzi:

Občiansky

zákonník

PREDÁVAJÚCI:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Registrácia:
Štatutárny orgán:
(ďalej len "predávajúci")

PHARMAFIT s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
36599735
OR OS Košice I, Sro, l7303/V
Ing. Eu bica Rybníčková, člen predstavenstva

a
KUPUJÚCI:

IČO:

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie 1, 071 O1 Michalovce
31 297749

Registrácia:
Štatutárny orgán:

Mgr. Maroš Demko

Obchodné meno:
Sídlo:

ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.

2.

Predávajúci je vlastníkom hnuteľných vecí jednotlivo čo do názvu - označenia
špecifikovaných v Prílohe Č. 1 (Zoznam hnuteľného majetku), ktorá v písomnej
a zmluvnými stra.na."lli podpísanej fOiTIle tvori neoddeliteľnú súčasť tejto zmluV'j.
(Hnuteľné veci podľa Prílohy Č. 1 ďalej v zmluve spoločne len "hnuteľný majetok'.)
S poukazom na záujem kupujúceho stať sa vlastníkom hnuteľného majetku, dohodli sa
predávajúci a kupujúci na uzavretí tejto kúpnej zmluvy za podmienok ďalej uvedených.
ČLÁNOK II
PREDMET ZMLUVY

L

Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku určenému
v článku I bod 1 tejto zmluvy z predávajúceho na kupujúceho a záväzok kupujúceho
zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu spôsobom a vo výške podľa článku III.
ČLÁNOK III
KÚPNA CENA

1.
2.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vo
výške 90 € s DPH.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu
bezhotovostne najneskôr do 14 dní od podpisu zmluvy na bankový účet číslo
255045323/7500 vedený v peňažnom ústave ČSOB.
ČLÁNOK IV
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

L

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že táto zmluva nadobúda
oboma zmluvnými stranami.

účinnosť dňom

jej podpisu

2.

3.

4.

Predávajúci a kupujúci sa v súlade s ustanovením § 501 Občianskeho zákonníka
dohodli, že predávajúci predáva kupujúcemu hnuteľný majetok tak, ako tento stoji
a leží.
Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu predávajúci odovzdal hnuteľný
majetok aj s nižšie uvedenými dokladmi a príslušenstvom:
al Myš Ix,
bI Klávesnica Ix
Kupujúci nadobudol vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom jeho prevzatia od
predávajúceho v zmysle čl. IV. bodu 3 tejto zmluvy.
ČLANoKV
ZÁVEREČNÉUSTANOVEN1A

1.

2.

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých predávajúci obdrží jeden
rovnopis a kupujúci dva rovnopisy.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej ustanoveniam zhodne
porozumeli čo do rozsahu i obsahu, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak
súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach,

dňa
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PHARMAFIT s.r.o.
Ing. Ľubica ~bníčková,
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V Michalovciach,

dňa
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Zemplínske múzeum v Michalovciach
Mgr. Maroš Demko
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