
 

 

KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 

Odberateľ: názov: Obec Lesnica  

 sídlo: Lesnica 26, 065 33 Lesnica 

 IČO: 00 330 001  

 DIČ: 2020 698 647 

 Zastúpený: Ján Gondek, starosta                       

 Telefón: 00421 907 923 981 

 e-mail: info@lesnica.sk 

   

 

Dodávateľ:  Meno: Dušan 

 Priezvisko: Regec 

 Adresa: Spišská Stará Ves, SNP 85, 061 01 

 Č.OP.:  

 Dátum narodenia:  

      

 

 

 

čl. 1 Predmet kúpy 

 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi 1 kus vyrezávaného obrazu „ Svätej 

rodiny“,  1 kus vyrezávaného obrazu „Starého mlyna“ a 1 kus maľovaného obrazu 

„Starého mlyna“ a odberateľ sa zaväzuje to od predávajúceho prevziať. 

Dodávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je 

predmetom podnikania ani ho nevyužíva v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou 

zárobkovou činnosťou. 

 

 

čl. 2 Kúpna cena 

 

Odberateľ sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť 800,00€, slovami osemsto eur.  

 

 

čl. 3 Termíny plnenia 

 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 30.06.2021 

 

 

 

čl. 4 Zodpovednosť za vady tovaru 

 

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude odberateľ reklamovať písomne u dodávateľa 

v lehote 3 mesiacov odo dňa prevzatia. 



 

 

 

čl. 7 Ostatné ujednania 

 

Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda odberateľ vlastnícke právo 

k predmetu zmluvy podľa čl. 1. Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej 

skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy. 

 

 

čl. 8 Záverečné ustanovenia 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 

forme. 

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že 

nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej 

vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane 

jedno vyhotovenie. 

 

 

 

 

 

 

V Lesnici, dňa 30.06.2021 

 

 

 

…………………………………    …………………………………. 

podpis odberateľa      podpis dodávateľa 

  


