
Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

I. 

Zmluvné strany 

 
Predávajúci: Kysucká knižnica v Čadci 
Sídlo:             Ul. 17. novembra 1258 
IČO:              36145068 
Zastúpený:     PhDr. Jankou Bírovou, riaditeľkou Kysuckej knižnice v Čadci 
 

a  
 

Kupujúci:   Dušan Truchlý 

Bydlisko:      
Rodné číslo:  
  
 

II. 

Predmet zmluvy  

 
1. Predávajúci je vlastníkom nasledujúcej opotrebovanej hnuteľnej veci:  mobilný telefón 

Samsung Galaxy Trend Plus, inventárne číslo 1009/15, výrobné č.: 356899064654259 

zaradený do účtovníctva predávajúceho v r. 2015, (ďalej len ako „predmet kúpy“).  
 
2. V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja 
bol predmet kúpy určený rozhodnutím vyraďovacej a likvidačnej komisie v Kysuckej knižnici 
v Čadci za trvale prebytočný majetok a následne bol navrhnutý na odpredaj kupujúcemu a to 
za kúpnu cenu vo výške  1,00 EUR (slovom: jedno euro).  
 
3. Na základe vyššie uvedeného predávajúci predáva  predmet kúpy ako stojí a leží a kupujúci 
kupuje predmet kúpy ako stojí a leží za kúpnu cenu vo výške 1,00 EUR (slovom: jedno 
euro). Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že  kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu 
v hotovosti do pokladne predávajúceho a to najneskôr do 10-tich pracovných dní odo dňa 
uzavretia (podpísania) tejto zmluvy.   

 
4. Predávajúci neposkytuje kupujúcemu žiadnu záruku na predmet kúpy, pretože sa jedná 
o opotrebovanú vec, čo kupujúci berie na vedomie. Predávajúci rovnako nezodpovedá za  
žiadne vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho prevzatia kupujúcim alebo ktoré vyjdú 
najavo neskôr.   
 
5. Kupujúci svojím podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že pri jej uzavretí mu bol 
odovzdaný  zo strany predávajúceho predmet kúpy. Toto vyhlásenie  kupujúceho  zodpovedá 
a nahrádza v zmysle článku 18 ods. 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Žilinského samosprávneho kraja  Protokol o odovzdaní a prevzatí odpredaného majetku.   
 
6.  Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak kupujúci neuhradí 
kúpnu cenu riadne a včas. V prípade, ak predávajúci odstúpi od tejto zmluvy, kupujúci sa 
zaväzuje vrátiť predávajúcemu predmet kúpy späť v lehote najneskôr do 10-tich pracovných 
dní odo dňa doručenia  písomného odstúpenia predávajúceho od tejto zmluvy.  



III. 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

 

1. Táto zmluva je uzavretá v troch rovnopisoch – jeden rovnopis pre kupujúceho a dva 
rovnopisy pre predávajúceho a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
predávajúceho.  
 
2. Práva a povinnosti bližšie neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.  
 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok  a že jej obsahu porozumeli.  
 

 

 

 
Za predávajúceho:                                                             Za kupujúceho: 

 

                                     
V Čadci, dňa: 28.9.2017                                                     V Čadci, dňa: 28.9.2017 
 
 
 
 
------------------------------------                                           -------------------------------------- 
       PhDr. Janka Bírová         Dušan Truchlý 


