Kúpna zmluva
č. 15/2014/VSaM – B.Ch.
ktorú podľa ust.§-u 588 Obč. zákonníka a nasl. uzavreli:

1. Slovenská republika- Štátne lesy Tatranského národného parku, 059 60
Tatranská Lomnica, zastúpené Ing. Petrom Líškom, riaditeľom
IČO: 31966977
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
/ďalej len kupujúci/

a

2. dr Tomasz Zwijacz Kozica
dátum a miesto narodenia:
rodné číslo –
číslo OP –
trvalý pobyt – miejsce zamieszkania: 34-500 Zakopane, Hala Gąsienicowa
číslo účtu – Nr konta (IBAN):
/ďalej len predávajúci/

Čl. I.
Predmet a účel zmluvy

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj a nákup 2 farebných fotografii tetrova do expozícií múzea
Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici v cene 15., €/ks.

Čl. II.
Kúpna cena

Kúpna cena bola dohodnutá sumou 30 €.
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Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje uhradiť na účet predávajúceho číslo PL92 1020 3466 0000 9602
0086 3639 v termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Čl. III.
Osobitné ujednania

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu
vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, okrem osobných
údajov kupujúcich.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom
č.546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa §5a z.č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenia

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že kúpnu zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluvné
prejavy sú zrozumiteľné a určité, zmluvu si prečítali jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto
vlastnoručne podpísali.

Kúpna zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdržia účastníci
zmluvy.

V Tatranskej Lomnici dňa 02.12.2014

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

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

Dr Tomasz Zwijacz Kozica

Ing. Peter L í š k a

/predávajúci/

riaditeľ ŠL TANAPu
/za kupujúceho/

2

