KÚPNA ZMLUVA

Zmluvné strany:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mesto Svit
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta
00 326 607
Nie je platiteľom DPH
VÚB Bratislava, a.s., pobočka Poprad, expozitúra Svit
247 27 – 562/0200

(ďalej len ako „Predávajúci“)
a
sídlo:
zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM,a.s.
Štúrová 101, 059 21 Svit
Ing. Peter Ferjanček, podpredseda predstavenstva
317 37 862
SK2020015635
2020015635
IBAN: SK32 8100 0000 3548 6121 0227,
SWIFT: KOMB SKBA

(ďalej len ako „Kupujúci“)
uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“):
Článok I
Úvodné ustanovenie
Predávajúci je výlučným vlastníkom tepelných rozvodov Mesta Svit v katastrálnom území
Mesta Svit, pozostávajúcich z
−
−
−
−

z rozvodu OST v ZŠ Komenského do OST v bytovom dome súp. č. 237
z rozvodu OST v bytovom dome súp. č. 237 do OST v bytovom dome súp. č. 245
z rozvodu OST v bytovom dome súp. č. 246 do OST v bytovom dome súp. č. 261
z OST v polyfunkčnom dome súp. č. 115 do OST v bytovom dome súp. č. 246

(ďalej len ako „ tepelné rozvody“).

Článok II
Predmet Zmluvy
Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu predmetné tepelné rozvody za vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci predmetné tepelné rozvody za vzájomne dohodnutú kúpnu
cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
Článok III
Kúpna cena
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim
za predmetné tepelné rozvody vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,- Eur.
2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške
uvedenej v predchádzajúcej v bode 1 tohto článku prevodom na účet do 5 dní od podpisu tejto
zmluvy oboma zmluvnými stranami.
3. V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za tepelné rozvody podľa tohto článku nebude
predávajúcemu uhradená riadne a včas, je predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
Odstúpením sa zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si
navzájom plnenia, ktoré si na základe zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní
odo dňa doručenia písomného oznámenia predávajúceho o odstúpení od zmluvy kupujúcemu.
Článok IV
Stav premetu zmluvy
Predávajúci vyhlasuje, že sa riadne oboznámil so stavom tepelných rozvodov jeho obhliadkou
a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy.
Článok V
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetným tepelným rozvodom
prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa
článku III tejto zmluvy.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v piatich obsahovo zhodných rovnopisoch pre potreby účastníkov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §47 a ods.1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v platnom znení.
K predaju tepelných rozvodov podľa tejto zmluvy dalo súhlas Mestské zastupiteľstvo Mesta
Svit Uznesením č.30 /2014 zo dňa 4.4.2014.

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak
súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.
Vo Svite, dňa 5.6.2014

_________v.r______________
Predávajúci
PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta

_____________v.r_____________
Kupujúci
Ing. Peter Ferjanček
podpredseda predstavenstva
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

