Kúpna zmluva
Uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
V znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
medzi

Predávajúci:		Mgr. art. Miriama Ryšavá	 	 
Bydlisko :		Sadová 567/29,   067 82 Dlhé nad Cirochou   
Dátum narodenia:		12.februára 1990	
Číslo OP : 		SJ 216 316 
Bankové spojenie :		Slovenská spotireľňa a.s. 
IBAN :		SK94 0900 0000 0004 6358 5367
Telefón :		0944 598 877                          
E-mail :		rysavamiriam@gmail.com

Kupujúci:		Bábkové divadlo v Košiciach 
Sídlo :		Tajovského 4, 040 01 Košice
Konajúce : 		riaditeľom Mgr. Pavlom Hrehorčákom   	
Právna forma :    		príspevková organizácia 
Zriaďovateľ :		Košický samosprávny kraj, zriaďovacia listina č. 1791/2009-RU18/6382
Bankové spojenie :		Štátna pokladnica 
IBAN :		SK9681800000007000185422
BIC/SWIFT:		SPSRSKBAXXX
IČO :		31297811
DIČ :	  	2021454776 				
Kontaktná osoba :  		Ing. Rastislav Pistrák  	
Telefón : 		+421 948 753 828
Net : 		www.bdke.sk
E-mail :		pistrak@bdke.sk


Článok I.
Predmet Zmluvy
·	Predmetom Zmluvy je predaj Predávajúcim a kúpa Kupujúcim – divadelnej scény, kostýmov a bábok (ďalej len „Dielo“), ktoré sú špecifikované v prílohe tejto Zmluvy (ďalej len „Predmet kúpy“) a ktoré budú slúžiť pri divadelných produkciách Kupujúceho za kúpnu cenu a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok II.
Prehlásenie zmluvných strán
·	Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by túto voľnosť obmedzovali.
·	Predávajúci vyhladuje, že Predmet kúpy nemá žiadne vady a je spôsobilý byť predmetom prevodu v zmysle ustanovení tejto Zmluvy.
·	Právne nároky z prípadných vád sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1064 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.


Článok III.
Kúpna cena
·	Kúpna cena za Predmet kúpy sa stanovuje dohodou zmluvných strán vo výške 150,- € (slovom: jedenstopäťdesiat eur), (ďalej len “Kúpna cena“).
·	Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Kúpnu cenu do 30 dní po odovzdaní Predmetu kúpy Diela bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.
·	V prípade omeškania sa Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny v lehote podľa bodu 2. Tohto článku tejto Zmluvy, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok u omeškania vo výške 0,01% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok IV.
Odovzdanie predmetu kúpy
·	Predávajúci odovzdá Predmet kúpy Kupujúcemu do 10 dní po podpise Kúpnej zmluvy.
·	Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu kúpy dňom prevzatia Diela od Predávajúceho.

Článok V.
Záverečné ustanovenie
·	Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, do ktorých sa pri plnení tejto Zmluvy dostanú, budú riešené v prvom rade dohodou. Ak nedôjde k dohode platí, že prípadne spory budú rozhodované riadnymi súdmi.
·	Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden je určený pre predávajúceho, jeden pre kupujúceho. 
·	Zmluvné strany prehlasujú, že osoby podpisujúce zmluvu sú k podpisu zmluvy oprávnené, s jej obsahom sa oboznámili, zneniu porozumeli a s ním súhlasia. 
·	Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom podpísania oboma zmluvnými stranami  a účinnosť  deň  nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa  podľa osobitných právnych predpisov. 
·	Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa uskutočnia po vzájomnej dohode formou písomných číslovaných a podpísaných dodatkov.
·	Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:



Príloha č.1: podrobný rozpis Predmetu kúpy.


V Košiciach 4. 11. 2015




.....................................................		  ..............................................
Predávajúci					      Kupujúci




Príloha č.1

Scéna: 
Bicykel
Kufrík 
Dáždnik 
Stojan na bike
Slúchadlo 
Košík na riadidkách
Zvonček 
Nosič na zadnomnkolese 
Sedadlo kožené
Bábky:

*Etien  1.manekýn 
            2.hlavička 
*zemeguľa 
*papierova zvieratká na magnetke 
*policajt 
*pap.lod, pap.lupienky kvetu 
*balóny,spotrebná rekvizita 
*kolobežka, trojkolka (drôtené) 
*mama, otec (pap.hlavy) 
*kufrík resp.autobus (lepenkový) 
*kniha (atlas sveta) 
Kostým:
Šaty
Balerínky
Tričko
Pančušky


