KÚPNA Z M L U V A
uzatvorená podľa § 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka medzi
predávajúcim: Mesto Prievidza,
podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, Prievidza,
štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
IČO: 318442
DIČ : 2021162814
bankové spojenie: VÚB Prievidza, č. účtu 16626 - 382/0200
na strane jednej (ďalej len predávajúci)
a
kupujúcim: Anton Paučin, rodený Paučin, narodený
:.č.
trvalé bytom I. Krásku 734/16, 97101 Prievidza
číslo zbrojného preukazu:
na strane druhej (ďalej len kupujúci)

1.
Predmet prevodu
Predmetom kúpnej zmluvy je krátka guľová zbraň ČZ mod. 83, cal. 9mm Browning,
evidovaná pod IČ 2985, rok výroby 1992, výrobné číslo 174 176, rok nadobudnutia 1992,
ktorý je pre predávajúceho prebytočným majetkom v zmysle Zápisu zo zasadnutia
vyraďovacej a oceňovacej komisie zo dňa 19.09.2012.

II.
Kúpna cena
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho vlastníctva predmet uvedený v článku I.
tejto zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu 50,- €, (päťdesiat eur).
Kupujúci uhradí kúpnu cenu v pokladni MsÚ Prievidza po podpísaní tejto zmluvy.
III.
Všeobecné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že mu je známy stav predmetu zmluvy, súhlasí s ním a v takom stave ho
aj prijíma.
IV.
Osobitné ustanovenie
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci prevezme predmet zmluvy v deň uhradenia kúpnej
ceny. Prevzatím predmetu zmluvy kupujúci nadobúda k nemu vlastnícke právo. Kupujúci
berie na vedomie , že znáša v plnej výške všetky ostatné náklady spojené s prepisom zbrane
a s vykonaním tlakových skúšok zbrane.

v.

Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle ustanovenia § 47a občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
povinnou osobou.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý ma povahu originálu. Zmluvné
strany obdržia po dvoch rovnopisoch.
Zmluva je vyhotovená ako prejav určitej, vážnej a slobodnej vôle zmluvných strán, ktoré ju na
znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
Ostatné právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú spravovať príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
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