Kúpno-predajná zmluva č. 1/2020
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Predávajúci:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Splnomocneným na odpredaj v súlade s §4, od.4,
§9, ods. 3, písm. a), § 17, písm. d) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja

IČO:

37870475

DIČ:

2021626332

Adresa:

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Číslo účtu:

SK94 8180 0000 0070 0051 9138

(ďalej len ,, predávajúci“)

a
Splnomocnený na odpredaj:

Okresná knižnica Dávida Gutgesela

Zastúpený:

Mgr. Iveta Michalková, riaditeľka

IČO:

37781570

DIČ:

2021467558

Adresa:

Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov

Číslo účtu:

SK37 8180 0000 0070 0052 0067

(ďalej len ,, Splnomocnený“)

a
Meno a priezvisko kupujúceho:

Jaroslav Stach

Dátum narodenia:

15.11.1961

Rodné číslo:

611115/6370

Číslo občianskeho preukazu:

EB835606

Trvalé bydlisko:

Štefánikova 697/18, 085 01 Bardejov

Štátna príslušnosť:

SR

(ďalej len ,, Kupujúci“)

Článok I.
Úvodne ustanovenie
Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:
Druh vozidla:

osobné

Továrenská značka, typ:

ŠKODA FABIA Combi

Farba:

šedá metalíza

Výr. číslo karosérie (VIN):

TMBHX46Y074043906

Rok výroby:

2006

Číslo technického preukazu:

SD 019989

Evidenčné číslo vozidla:

BJ 364 AX

(ďalej len ,, predmetné motorové vozidlo“).

Článok II.
Predmet Zmluvy
1) Predávajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za
vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vozidlo
za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
Článok III.
Kúpna cena
1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo
vzájomne
dohodnutú
kúpnu
cenu
vo
výške
1.660
€
(slovom
Jedentisícšesťstošesťdesiat).
2) Predávajúci a Kupujúci si dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo
výške uvedenej v predchádzajúcej vete tohto článku Zmluvy bezhotovostným
prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a to
najneskôr do 30 pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy.
3) V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku
III. Zmluvy nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený
odstúpiť od tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva ruší od svojho počiatku a zmluvné
strany sú povinné vydať si navzájom plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to
najneskôr do desiatich
(10) dní odo dňa doručenia písomného oznámenia
Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.
Článok IV.
Stav Predmetného motorového vozidla
1) Predávajúci vyhlasuje, že predmetné motorové vozidlo:
• bolo používané a ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených 109 037
kilometrov,
• je v prevádzky schopnom stave,
• má platnú STK a EK,
• má samostatnú sadu letných pneumatík na hliníkových diskoch

2) Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne
oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa
nachádza ku dňu podpisu Zmluvy.
3) Kupujúci prehlasuje, že v budúcnosti si nebude uplatňovať náhradu prípadných škôd
vzniknutých v dôsledku stavu vozidla a skrytých vád vozidla.
Článok V.
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva
1) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predmetné motorové vozidlo odovzdá
Predávajúci Kupujúcemu v deň podpisu Zmluvy.
2) Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k predmetnému
motorovému vozidlu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného
zaplatenia kúpnej ceny podľa článku III. tejto Zmluvy.
3) Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis predmetného motorového vozidla
v evidencii motorových vozidiel je oprávnený vykonávať Kupujúci, na čo ho
Predávajúci týmto výslovne splnomocňuje. Kupujúci uhradí poplatky a všetky
náklady spojené s predmetným prepisom.
4) Kupujúci je povinný vykonať prepis predmetného motorového vozidla v evidencii
motorových vozidiel neodkladne, najneskôr do 25 dní od nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom
rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
2) Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so
zákonom č. 546/2010 Z. z. ktorým sa mení a doplna zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Zmluvné strany vyslovene súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom
rozsahu.
3) Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa upravujú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v planom znení.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu,
a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú
vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenia ich slobodnej a vážnej vôle.
V Bardejove, dňa 02.07.2020

.............................................
Mgr. Iveta Michalková
Predávajúci

.............................................
Jaroslav Stach
Kupujúci

