ZMLUVA O PREDAJI PODNIKU
	uzvretá medzi týmito zmluvnými stranami :


1.	Predávajúci :
	Sídlo :
	Zástupca :
	IČO :
	Bankové spojenie :

	a

2.	Kupujúci :
	Sídlo :
	Zástupca :
	IČO :
	Bankové spojenie :



Článok I.
Predmet zmluvy

	Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k nasledujúcim veciam, iným právam a iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku :

(príklad)
1.	Obchodný dom : ... pozostávajúci :

	a) z budovy v ..., ulica ... č. ...
	b) zo skladu umiesteného v zásobovacom stredisku v ..., č.p. ... o rozlohe ... m2.

2.	Pozemky : 

	a) parc.č. ... - zastavaná plocha vo výmere ... m2 v k.ú. ...
	b) parc.č. ... - zastavaná plocha vo výmere ... m2 v k.ú. ...

3.	Zariadenie obchodného domu, uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy.

4.	Zásoby, uvedené v Prílohe č.2 tejto zmluvy.

5.	Práva a záväzky vrátane priemyselného a duševného vlastníctva, ktorých špecifikácia je uvedená v prílohe č.3 tejto zmluvy.

6.	Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom obchodného domu. Zoznam zamestnancov je uvedený v Prílohe č.4 tejto zmluvy.

	Kupujúci sa zaväzuje prevziať všetky vyššieuvedené záväzky predávajúceho, súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. II tejto zmluvy.


Článok II.
Kúpna cena

1.	Kúpna cena predmetu prevodu je ... Sk (slovom ...) a je stanovená na základe údajov o  súhrne vecí, práv a záväzkov, uvedených v účtovnej evidencii predávaného obchodného domu  ku dňu účinnosti tejto zmluvy a z hodnoty prevádzaných nehnuteľností, určenej v znaleckom posudku znalca ... zo dňa ... č. ... . Znalecký posudok tvorí Prílohu č.5 tejto zmluvy. Účtovná evidencia je uvedená v Prílohe č.6 tejto zmluvy.

2.	Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v dvoch splátkach nasledovne :

	1. splátka vo výške ... % kúpnej ceny do ... dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
 	2. splátka vo výške ... % kúpnej ceny do ... mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, vždy priamym prevodom na účet predávajúceho.


Článok III.

1.	Veci zahrnuté do predaja je predávajúci povinný odovzdať a kupujúci prevziať ku dňu účinnosti zmluvy na základe zápisu o prevzatí súboru vecí podpísanom obidvomi stranami.

2.	Vlastnícke právo k veciam, ktoré sú zahrnuté do predaja, prechádza z predávajúceho na kupujúceho účinnosťou tejto zmluvy. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza na kupujúceho dňom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.


Článok IV.
Odstúpenie od zmluvy

1.	Každá zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá strana nesplní podstatné záväzky a povinnosti, vyplývajúce pre ňu z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje porušenie záväzkov a povinností uvedených v Čl.II.ods.2 tejto zmluvy.

2.	V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho pre porušenie povinností kupujúcim, týkajúcich sa zaplatenia kúpnej ceny vo výške a v termíne, dohodnutých v čl.II.ods.2 tejto zmluvy, zaplatí kupujúci predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške ... % z kúpnej ceny. 

3.	Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme s uvedením dôvodov odstúpenia a musí byť doručené druhej zmluvnej strane do vlastných rúk.


Článok V.
Záverečné ustanovenia

1.	Táto zmluva nodobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

2.	Kupujúci zabezpečí nové poistenie predávaného majetku počínajúc účinnosťou tejto zmluvy.

3.	Odstúpenie od zmluvy, ani zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úrokov z omeškania sa netýkajú nároku na náhradu škody, vzniknutej porušením zmluvy.

4.	Kupujúci sa oboznámil so stavom predávaného majetku fyzickou ohliadkou a nahliadnutím do účtovných záznamov a prehlasuje, že fyzický stav majetku je v súlade s účtovnou evidenciou.

5.	Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané v písomnej forme a musia byť schválené obidvomi zmluvnými stranami.

6.	Prílohy č.1 až ... sú neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy.

7.	Náklady súvisiace s prevodom majetku znáša kupujúci.

8.	Táto zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy a kataster nehnuteľností 4 rovnopisy.



	V ... dňa ...


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


