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

Predávajúci:

AXOR s.r.o.
so sídlom: Adamovské-Kochanovce č. 57, 913 05
Adamovské-Kochanovce
IČO: 36 346 331
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vo vložke č.: 15880/R,
štatutárny orgán: Martin Križko, konateľ spoločnosti

a

kupujúci:

Obec Adamovské Kochanvce
so sídlom: Adamovské-Kochanovce č. 268, 913 05
Adamovské Kochanovce
IČO: 00 311 405
v zastúpení: Ing. Michal Križan, starosta obce

Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
a realizáciu stavby: Miestna komunikácia a chodník – 1.etapa, vyhotovená spoločnosťou
PROmat s.r.o. v júli 2010.
2. Predávajúci, spoločnosť AXOR s.r.o. IČO: 36 346 331 prevádza vlastnícke právo k predmetu
zmluvy na kupujúceho, Obec Adamovské Kochanovce a to do jej výlučného vlastníctva.
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Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene, ktorá sa rovná výške nadobúdacej hodnoty
projektovej dokumentácie, t.j. za cenu 1000,- € (slovom: jeden tisíc eur)
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena uvedená v ods.1 tohto článku zmluvy (1000,-€)
bude kupujúcim uhradená v deň podpisu zmluvy a to na účet predávajúceho č:
4019519396/7500 vedený v ČSOB banke Slovensko.
3.

Predávajúci má právo od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade, ak kupujúci neuhradí
kúpnu cenu v plnej výške v dohodnutom termíne ( do 10.09.2015 ). Odstúpením od zmluvy
táto zaniká od počiatku a zmluvné strany sú povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú v momente doručenia písomného oznámenia o
odstúpení od zmluvy do sídla kupujúceho. V prípade, ak kupujúci doručenie zásielky s
oznámením o odstúpení od zmluvy zmarí, alebo si zásielku s oznámením o odstúpení od
zmluvy bez relevantného dôvodu nepreberie, považuje sa za doručenie zásielky s oznámením
o odstúpení od zmluvy za doručené v momente, keď sa táto vráti odosielateľovi. Ustanovenia
o doručovaní, obsiahnuté v odseku 3. tohto článku zmluvy sa primerane použijú aj na
doručovanie iných listín pri uplatňovaní práv a povinností v rámci právneho vzťahu
založeného touto zmluvou.

Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania
zmluvnými stranami.
2. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy sú pre predávajúceho a 2
rovnopisy sú pre kupujúceho.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že právne úkony sú urobené v predpísanej forme, že právne
úkony obsiahnuté v tejto zmluve urobili slobodne, vážne, bez nátlaku, bez toho, že by pre
niektorú z nich vznikla zvlášť nevýhodná situácia, že prejavy ich vôle sú hodnoverné,
dostatočne určité a zrozumiteľné a že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvu si
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto podpisujú.
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V Adamovských Kochanovciach, dňa 27.08.2015

kupujúci

predávajúci

-------------------------

----------------------------

Ing. Michal Križan
Starosta obce

AXOR s.r.o.
Martin Križko – konateľ
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