Kupujúci:
Zastúpený:
adresa:
IČO, resp. č. OP:
(ďalej len „kupujúci")

Futbalový klub Ružomberok - Biely Potok, občianske združenie

a
Predávajúci:
Mestská knižnica Ružomberok
sídlo:
Podhora 33, 034 01 Ružomberok
štatutárny zástupca:
Tatiana Babincová, riaditeľka
IČO:
00355798
DIČ:
2020589791
bankové spojenie:
SK 6309000000000056729028
(ďalej v texte zmluvy len „predávajúci")

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa prebytočného hnuteľného majetku knižnice:
látkové kreslo Tomáš v počte 17 ks po 1,- €
stolík oválny Májka v počte 4 ks po 1,- €
kancelársky stôl v tvare L v počte 1 ks po 1,- €
stolička otáčacia v počte 2 ks po 1,- €
polica na knihy drevená v počte 1 ks po 1,- €
Celková predajná cena majetku podľa tejto zmluvy je: 25,- €.
2. Likvidačná komisia Mestskej knižnice Ružomberok vyhlásila predmetný majetok za neupotrebiteľný
pre svoje ďalšie použitie a schválila zámer predaja. Informácia o zámere predaja hnuteľného majetku
bola zverejnená dňa 12. 5. 2022 .
3. Predajná cena v čl. 1 tejto zmluvy bude vyplatená v hotovosti do pokladne Mestskej knižnice
Ružomberok ihneď po podpise tejto zmluvy. Ako doklad o zaplatení bude slúžiť príjmový pokladničný
doklad, kde bude uvedený kupujúci, cena a dátum zaplatenia dohodnutej sumy uvedenej v čl. 1 tejto
zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo veci prejde z predávajúceho na kupujúceho po zaplatení
dohodnutej ceny uvedenej v čl. 1 tejto zmluvy.
6. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetnej veci. Kupujúci
prehlasuje, že pozná technický stav kupovanej veci.
7. V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve ustanovené, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na oficiálnej webovej stránke predávajúceho. 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.
9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, z ktorých dve
dostane strana predávajúca a jedno strana kupujúca.
V Ružomberku, dňa :
Kupujúci:

18.5.2022
Predávajúci:

