
Slovenský .

ZV~Z~~ árOV •a

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

KÚPNA ZMLUVA č.2021J06/02

~&fl~:

uzatvorená v zmysle ~ 588 a nasi. zák. č. 40/1964 fl. Občiansky zákormik v platnom znení
(ďalej len „Občiansky zákoruťk“)

Predávajúci:
Názov
Trvale sidlom
Č. b. účtu (IBAN)
číslo OP:

: Ing. Zuzana juríčková, PhD.

/ ďalej len „Predávajúci“/

A

Kupuj úd:
Názov
Trvale sídlom
IČO
Konajúci prosti.
Zapísaný

: Slovenský zväz včelárov
: Svrčia 14, 842 08 Bratislava
: 00178349
: W SZV v zastúpení predsedom SZV Ing. Milanom Rusnákom
: na MV SR pod číslom spisu VVS/1-909/90-40

/ ďalej len „Kupujúci“/

/ďalej Predávajúci a Kupujúci spolu aj len „Zmluvné strany“/.

Článok I

Predmet zmluvy

I. Predmetom tejto Zmluvy je odplatný prevod vlastn.íckeho práva Predávajúceho
k nasledovným hnuteYným a použitým veciam, a to dvoch medometovĺd‘alej aj
len “predmet kápy“,!.

2. Predávajúci touto Zmluvou prevádza svoje výlučné vlastnícke právo k predmetu kúpy
na Kupujúceho a Kupujúci predmet kúpy od Predávajúceho kupuje do svojho
výlučného vlastrúctva a zaväzuje sa zaň uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu v celkovej
výške a spósobom uvedeným v ČI. III tejto ZmJ.uvy.

Článok II

Popis predmetu kúpy a vyhlásenia Predávajúceho a Kupujúceho

1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastnikom predmetu kúpy a že na nich
neviaznu žiadne právne vady ani povinnosti obmedzujúce tento prevod

Strana 1 z 2



vlastníckeho práva.

2. Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom kúpy nakladať
s právnymi účinkami.

Článok III

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodU, že Predávajúci predáva predmet kúpy uvedený v článku
I bodl. tejto Zmluvy Kupujúcemu a Kupujúci hood neho kupuje za dohodnutú kúpnu
cenu v celkovej výške 60,-. € (slovom dvadsať eur) (d‘alej len „Kúpna cena“).

2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu bankovým prevodom na účet Predávajúceho a to
v termíne do 30 cInI od podpisu tejto Zmluvy.

Článok IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmhivu je možné menif iba so súhlasom oboch
strán písomnou formou.

2. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné
alebo neskór stratia platnosf alebo účirinosf, nie je tým dotknutá platnosť alebo
účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú
dohodou nahradif neplatné alebo neúčinné ustanovenie platným alebo účinným,
ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľaným záujmom zmluvných strán alebo účelu
ustanovenia neplatného alebo neúčinného.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu,
z ktorých jeden dostane strana Predávajúca a jeden strana Kupujúca.

4. Zmluva nadobúda platnosf a svoje právne účinky dňom jej podpísania oboma
Zrnluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 23.06.2021

za Predávajúceho: za Kupujúceho:
‚ ‚ ‚ ‚ ‚

Ing. Zuzana Juríčková, PhD. Slovenský zväz včelárov

Ing. Milan Rusnák, predseda
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