
Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
(uzavretá podľa ust. ~ 588 a nasi. Občianskeho zákonníka)

Zrnluvné strany

Lucia Hájniková ako predávajúci, na strane jednej (d‘alej len „predávajúci“
v príslušnom gramatickom tvare)

a

LOZORNO spol. s r.o., ako kupujúci, na strane druhej (ďalej len »kupujúci“
v príslušnom gramatickom tvare) uzavierajú podľa ust. ~ 588 a nasi. Občianskeho
zákonníka túto

kúpnu zmluvu (d‘alej len „zmluva“):

II.
Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľnej veci, a to mobilný telefon
Samsung A7 (ďalej len „predmet zmluvy«).

Ill.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu tejto zmluvy
z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou.

2. Predávajúci predáva touto zmluvou kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva
predmet zmluvy s tým, že zmluvné strany konštatujú, že predmet zmluvy bol
odovzdaný kupujúcemu, pričom kupujúci sa zaväzuje zaplatit‘ za predmet
zmluvy kúpnu cenu podľa či. IV.tejto zmluvy.

3. Zmiuvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu
tejto zmluvy až úplným zapiatením kúpnej ceny vo výške špecifikovanej v či.
IV. bod 1. tejto zmluvy.

IV.
Kúpna cena

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatíť predávajúcemu za predmet tejto zmluvy kúpnu
cenu v ceikovej výške dvestodeväťdesiat eur (290 eur).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu
najneskór ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží
kupujúci a jeden predávajúci.

3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa nadia príslušnými ustanoveniami
právnych predpisov.



4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo
neskór stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
Namiesto neúčinných ustanovení a na vypinenie medzier sa použije právna
úprava, ktorá, pokial‘ je to právne možné, sa najviac približuje zmyslu a účelu
tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali
do úvahy.

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia
spósobom ustanoveným príslušným právnym predpisom.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a
na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli,
ju podpísali.
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V Lozorne, dňa 5.3.2019 Hlavná 1 900 ~5‘Lozorno
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