Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „zmluva“)

Zmluvné strany:
RONA, a.s.,
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
V zastúpení:

Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne
31 642 403
SK2020442182
Ing. Stanislav Biroš, predseda predstavenstva
Ing. Peter Vačko, člen predstavenstva

Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „predávajúci“)
a
Obec Lednické Rovne
Sídlo:
Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, SR
IČO:
00 317 462
DIČ:
2020615597
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:
Mgr. Marian Horečný, starosta obce
(ďalej len „kupujúci“)
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)
Čl. I
Úvodné ustanovenie
Zmluvné strany sa dohodli na znení tejto zmluvy, ktorá je uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“),
tak ako je ďalej v texte tejto zmluvy uvedené.
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku podľa bodu
2 tohto článku a úprava práv a povinností zmluvných strán pri odovzdaní a prevzatí
knižničných dokumentov.
2. Predávajúci predáva zo svojho výlučného vlastníctva a kupujúci kupuje do svojho
výlučného vlastníctva knižničné dokumenty v počte podľa prírastkových a vyraďovacích
zoznamov, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, za účelom ich umiestnenia v novozriadenej
knižnici obce Lednické Rovne.
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Čl. III
Kúpna cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v sume: 10,- EUR, (slovom: desať eur).
2. Kúpna cena bude predávajúcemu vyplatená na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to do

5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Vyplatením kúpnej ceny v rozsahu podľa bodu 1 tohto článku považujú zmluvné strany svoje

nároky za uspokojené v celom rozsahu.
Čl. IV
Nadobudnutie vlastníckeho práva
1. Obec Lednické Rovne nadobudne vlastnícke právo kú knižným dokumentom momentom
ich prevzatia.
2. Fyzické odovzdanie a prevzatie knižných dokumentov sa uskutoční do 15 dní po
nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, a to formou odovzdávajúceho a preberajúceho
protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane kupujúci a 1 predávajúci.
2. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou
písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluvy a
na vyplnenie medzier, sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo
najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné
strany túto otázku brali do úvahy.
5. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o
spracúvaní osobných údajov predávajúcim ako prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii
na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a
na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj
spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo
vylúčená. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nie je uzavretá
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po povinnom zverejnení v zmysle § 5 a) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

V .......................... dňa ................

V .......................... dňa ................

............................................

.............................................

Ing. Stanislav Biroš

Mgr. Marian Horečný

predseda predstavenstva

starosta obce

............................................
Ing. Peter Vačko
člen predstavenstva
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