
 KÚPNA ZMLUVA  č. 19/2021

uzatvorená  podľa  §  588  a  nasl.  zákona  č.  40/1964  Občiansky  zákonník  v  znení  neskorších 
predpisov

Zmluvné strany

1.
Predávajúci: Kliment Mitura
trvalé bydlisko: 

(ďalej len „predávajúci“)

a

2.
Mestská časť Košice-Staré Mesto
zastúpená: Ing. Igor Petrovčik, starosta Mestskej časti Košice-Staré Mesto
sídlo: Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice
IČO: 00 69 937
DIČ: 2020762975
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
číslo účtu (IBAN): SK02 0200 0000 0000 1282 6512

(ďalej len „kupujúci“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“)

I.
Predmet  zmluvy

1.  Predmetom Zmluvy je záväzok predávajúceho odplatne previesť vlastnícke právo k predmetu 
prevodu špecifikovanému v ods. 2 tohto článku Zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“) na kupujúceho 
a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

2.  Predmetom  kúpy  podľa  tejto  zmluvy  je  20  ks  patinovaných  medailí  so  zobrazením 
pamätihodností mesta Košice.

II.
Prevod vlastníctva

Predávajúci  odplatne  prevádza  vlastnícke  právo  k  predmetu  kúpy  na  kupujúceho  a  kupujúci 
predmet kúpy kupuje a prijíma do svojho výlučného vlastníctva.
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III.



Kúpna cena

1. Dohodnutá kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy je  240,-  EUR /slovom 
dvestoštyridsať eur/ (ďalej len „kúpna cena“).

2.  Kúpna cena je  splatná v lehote 15 dní  odo dňa prevzatia  predmetu kúpy od predávajúceho. 
Kupujúci  sa  zaväzuje  uhradiť  kúpnu  cenu  bezhotovostným  bankovým  prevodom  na  účet 
predávajúceho číslo účtu (IBAN): SK62 0900 0000 0005 1159 2116.

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu kúpnu cenu 
do  30  dní  od  doručenia  tejto  Zmluvy  podpísanej  obidvoma  zmluvnými  stranami  kupujúcemu. 
Odstúpením sa táto Zmluva ruší dňom, kedy bude kupujúcemu doručené oznámenie predávajúceho, 
že od Zmluvy odstupuje.

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu 
a  rady (EÚ)  2016/679  o  ochrane  fyzických osôb pri  spracúvaní  osobných údajov  a  o  voľnom 
pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov.

2. Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, zverejnenými na webovom sídle kupujúceho.

3.  Predávajúci  –  fyzická  osoba  týmto  dáva  súhlas  so  spracúvaním  osobných  údajov,  vrátane 
získavania  osobných  údajov  akoukoľvek  formou  v  hmotnej  alebo  elektronickej  podobe  a  ich 
zaznamenávanie  na  nosičoch  informácií,  sprístupňovaním  tretím  osobám  prostredníctvom 
povinného  zverejňovania  na  webovom sídle  kupujúceho.  Súhlas  udeľuje  predávajúci  –  fyzická 
osoba  v  rozsahu  osobných  údajov:  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné  číslo,  údaje  o 
bydlisku,  a  to  po  dobu  nevyhnutne  potrebnú,  maximálne  však  po  dobu  určenú  príslušnými 
právnymi predpismi na archiváciu dokladov, resp. elektronicky evidovaných údajov.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné 
pre riadne plnenie svojich záväzkov.

5.  Vzťahy  touto  Zmluvou  výslovne  neupravené  sa  posudzujú  a  riadia  príslušnými  právnymi 
predpismi platnými pre Slovenskú republiku.

6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že s obsahom Zmluvy sa riadne oboznámili a na znak súhlasu 
ju  vlastnoručne  podpísali.  Zároveň  vyhlasujú,  že  ju  nepodpísali  v tiesni  za  inak  nevýhodných 
podmienok. Rovnako tak vyhlasujú, že podmienky tejto Zmluvy sú im jasné a zrozumiteľné a tieto 
sa zaväzujú dobrovoľne plniť.

7. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
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8. Táto Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, pričom predávajúci obdrží jeden exemplár a 
kupujúci dva exempláre.

V Košiciach, dňa 09.09.2021 V Košiciach, dňa 09.09.2021

Predávajúci: Kupujúci:

_____________________________ _____________________________

Kliment Mitura Mestská časť Košice–Staré mesto
zast.: Ing. Igor Petrovčik – starosta
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