
KZ Truhlica

Kúpno-predajná zmluva
uzatvorená v zmysle ustanovenia ~ 588 ObČianskebo zákonníka v platnom znení

medzi zmluvnými stranami:

Meno a priezvisko predávajúcej: ~ &VP~WV4 ľ

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

číslo občianskeho preukazu:

Trvalé bydlisko: ..J~.L?k~.i~ižf((.t.. ...

~ďa1ej len „Predávajúca ‘9

a

Kupujúci:

Názov: Obec Jarok

Sídlo: I-Ilavná 283/176, 951 48 Jarok

Štatutárny orgánlštatutár: Stanislav St‘ahel, starosta

Ičo: 00308056

(d‘alej žen „Kupujúci‘9

Článokl.
Uvodné ustanovenie

Predávaj úca je výlučnou vlastníčkou starožitnej maľovanej celodrevenej truhlice na ženský odev
a predmety osobnej potreby, ktorej vek je datovaný približne na 18. stor. Truhlicaje z pohľadových strán
vyzdobená monochromatickou kontrastnou béžovou maľbou (florálna ornamentika), rozmery truhlice sú
Š 117cm x v 54 cm x h 52 cm, stav predmetu zodpovedá veku a bežnému opotrebovaniu, na predmete
kúpy neboli vykonávané žiadne reŠtaurátorské ani neodborné zásahy, kovania pántov, zámku aj bočných
úchytov sú v původnom stave, vnútro obsahuje uzamykateľnú priehradku na drobné predmety a je bez
dodatočnej povrchovej úpravy, truhlica d‘alej žen ako „Predmet kúpy“.

Článok II.
Predmet a účel Zmluvy

1) Predávajúca touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmet kúpy za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu
a Kupujúci Predmet kúpy za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného
vlastníctva.

2) Kupuj úd nadobúda Predmet kúpy za účelom jeho využitia v rámci muzeálnej expozície póvodného
ľudového odevu obce Jarok, ktorá bude inštalovaná v priestoroch sýpky starej fary v Jarku.
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Článok III.
Kúpna cena

1) Kupujúci sa zaväzuj c zaplatit‘ Predávaj úcej za Predmet kúpy vzáj omne dohodnutú kúpnu cenu vo
výškc 125,- EUR (slovom sto dvadsat‘ päť eur).

2) Prcdávajúca a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcej dohodnutú kúpnu cenu vo výške
uvedenej v prcdchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy v hotovosti pri prevzatí Predmetu kúpy.
Prevzatie cclej kúpnej ceny potvrdzuje Predávajúca svojím podpisom tejto Zmluvy.

Článok IV.
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastnickeho práva

1) Predávajúca a Kupujúci sa dohodli, že Predmet kúpy odovzdá Predávajúca Kupujúcemu v deň
podpisu tejto Zmhivy.

2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetu kúpy prechádza z Predávajúcej
na Kupujúceho mornentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III. tejto Zmluvy.

ČlánokV.
Záverečné ustanovenia

1) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, Po jednom rovnopise pre
každú zo zmluvných strán.

2) Práva a povitmosti, ktoré nic sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítah, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu
s ustanoveniami tejto Zmhivy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručně podpisy, ako vyjadrenie ich
slobodnej a vážnej vůle.

V Trnave,dňa25 lO~/‘2622 ‚

(Predávajúca) (Kupujúci)

2


