
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poprqc
v

Sp.zn.:S-319/2016

Zápís v spis e
V súlade sust § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
6.4.2016 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu sp. zn.: Š- 319/2016

uzatvorenú dňa 5.4.2016

úcinnú odo dáa : 7. 4.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproí
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., MAS Rudohorie, o.z.

Šemšall6,04421 Šemša

zastúpená Ing. Róbertom Nálepkom, prcdsedom združenia

Predmet zmluvy:

- kúpa predajného stánku.

°^ffi°É
V Poproči, dôa 6.4.2016 sk°'stí2^%%

/

á Benková
v_ . -V /zamestnane ce poverenyzverejnovam

f



Kúpna zmluva
Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi :

Predávajúci:
Meno: Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o. z.

v

Sídlo: ŠemŠač.ll6,0442lŠemša
^r

v

ICO: 42102219
v

DIC: 2022652368

Bankové spojenie: 2929826425/1100
Zastúpený: Ing. Róbert Nálepka - predseda združenia

Kupujúci:
v

Meno: Obec POPROČ r
^

v

Sídlo: Skolská 2,044 24 Poproč /-
s- ^. L ; J

v

ICO: 00 324 639 <rr^- zo^{ .

iľudí;t;!v

DIC: 2020746189 - -'; 1 i f.

^
J ^tv^'l. Mt. -'-c

'^/w\Bankovéspojenie: Prima banka Slovensko/ a.s. 1 ^^iÍ^^f, i';:' ,
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 l/G- 7^^o^Zastúpený: Ing. Stefanom Jaklovským/ starostom obce

i/9 rV

Predávajúci a kupujúci ďalej spolu len "Zmluvné strany"

Článok I.

Predmetzmluvy

Predmetom zmluvy je predajný stánok opláštený z neomietaných dosák. Stánok je vybavený
výklopnou okenicou, po otvorení ktorej vzníkne predajné okno rozmerov max. 200 cm x 100 cm.
Vstupné dvere s rozmerom max. 70 cm x 190 cm. Podlaha stánku je vyrobená z dosák hróbky min. 25
mm. Vonkajšie rozmery stánku: max. 2,5 m x 2,0 m.

Článokll.

Kupujúci vyhlasuje, že pred uzavretím zmiuvy sa oboznámil so stavom predajného stánku, ich stav
mu je dobre známy a v tomto stave ich kupuje.

Článoklll.

Kúpna cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene stanovenej uznesením č. 1/2016 na zasadnutí Valného
zhromaždenia MAS Rudohorie, o. z. konaného 11. februára 2016. Jeden kus predajného stánku
250,00  . Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená v plnej výške prevodom na účet
predávajúceho č. 2929826425/1100 (IBAN: SK6511000000002 92 982 642 5) do 15 dní od podpisu
zmluvy. Prepravu predajného stánku z obce Nováčany zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady, ak sa
nedohodne s predávajúcim inak.



v

Článok IV.

Právne záruky

Predávajúci sa zaväzuje, že predajné stánky sú vjeho výlučnom vlastníctve. Na predmet zmluvy sa
neviažu iné ťarchy, akékoľvek práva tretích osôb.

w

ClánokV.

Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúcí nadobudne predajný stánok do vlastníctva až po vyplatení kúpnej ceny.

ČlánokVI.
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali/ jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou
súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho
1 x pre kupujúceho a 1 x pre predávajúceho. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma
zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu.
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