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KÚPNA ZMLUVA 
č . 10/2018/RSM 

uzatvorená podľa§ 588 a nasl. ustanovení zák. č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov, medzi zmluvnými stranami: 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ : 

Čl./ 
Zmluvné strany 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Ing . Jozef GAŠPARÍK- primátor mesta 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SK4702000000000019723372 
00317209 
2021339276 

(ďalej ako predávajúci ) 

Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia: 
OP č. : 
Trvale bytom: 
(ďalej len kupujúci) 

Pavol Slaziník 
a 

Partizánska 1285/30, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Zmluvné strany sa dňa 22.01 .2018 dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej podľa 
ustanovení§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej v texte len ako zmluva v príslušnom 
gramatickom tvare). 

Čl. II. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Predávajúci je vlastníkom osobného motorového vozidla KIA cee 'd (ďalej len „vozidlo"), 
Ev. č.: IL 954BL, VIN : U5YFF24129L180371, farba: biela, zdvihový objem valcov 1.396 
cm3 , plný výkon 77,20 kW, s dátumom prvej evidencie dňa 30.06.2009, (ďalej len ako 
predmet kúpy). 

2. Vozidlo bolo v období od prvého uvedenia do evidencie SR používané jediným vlastníkom 
- Mestom Dubnica nad Váhom ako služobné vozidlo Mestskej polície. Aktuálny technický 
stav vozidla: vozidlo je nepojazdné (zadretý motor), má nadmerne opotrebované brzdy a 
nápravy, pneumatiky ojazdené. 

3. Výkupnú hodnotu vozidla určila spoločnosť AUTO-CENTRUM, a.s., Centrum 1. 1725, 018 
41 Dubnica nad Váhom, IČO: 48280909, ako registrovaný užívateľ softvéru spoločnosti 
AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r. o., IČO : 30840244. Protokol k oceneniu jazdeného 
vozidla tvorí prílohu tejto zmluvy. 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy - vozidla 
špecifikovaného v článku II. ods. 1. tejto zmluvy, z predávajúceho na kupujúceho za 
podmienok stanovených touto zmluvou. 

2. Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do vlastníctva, zaväzuje 
sa ho prevziať ku dňu podpisu tejto zmluvy a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok 
stanovených v článku IV. tejto zmluvy. 
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Čl. IV. 
Kúpna cena 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmetu kúpy kúpnu cenu vo výške 
584,00 Eur s DPH (slovom: päťstoosemdesiatštyri eur). 

2. Zmluvné strany sa dohodli , že kupujúci zaplatí kúpnu cenu na účet predávajúceho 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to v deň jej podpisu. 

Čl. v. 
Ostatné dojednania 

1. Predávajúci predáva predmet kúpy tak, ako stojí a leží, bez záložných práv a iných práv 
zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. Rovnako prehlasuje, že predmet kúpy 
nepochádza z trestnej činnosti a ani s ním nebola páchaná trestná činnosť. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje v stave, v akom 
sa nachádza , t. j . tak ako stojí a leží. 

3. Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet kúpy a všetky doklady potrebné pre jeho užívanie 
kupujúcemu ku dňu podpísania tejto zmluvy a po uhradení kúpnej ceny kupujúcim tak, ako 
je uvedené v článku IV. 

4. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy od predávajúceho. 

5. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny. 

Čl. Vl. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny a dodatky k zmluve musia mať písomnú 
formu. 

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva 
rovnopisy. 

3. Práva, povinnosti a právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú spravovať 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite , nie 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali , porozumeli 
jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali . 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia. 

V Dubnici nad Váhom, dňa 22.01 .2018. V Dubnici nad Váhom, dňa 22.01.2018. 

Za predávajúceho: Kupujúci: 

Pavol S/aziník 
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+ Iden tifikácia 

Značka, model, typ 
Objednávací kód vozidla (výrobca) 
Interné číslo I databáza AAD 
Kategória vozidla (vyhl. 116/1997 Z.z.) 
Druh I prevedenie 
Počet dverí I miest 

Protokol k oceneniu jazdeného vozidla 

: KIA cee'd 1.4 CVVT L 

: A12033009 / 1710EOVOSK 

: osobné I hatchback 
: 5/5 

Kontrolné číslo VIN9 
Výrobné číslo (VIN) 

: U5YFF2412 - - - - - - - - , hviezdička nahrádza znaky, ktoré môžu mať na tejto pozícii viacero významov 
: U5YFF24129l180371 

Kód a výrobné číslo motora 
Motor I uloženie I počet valcov 
Zdvihový objem valcov motora 
Maximálny výkon 
Prevodovka s počtom prevodov I pohon 
Rozmer plášťov pneumatík (prvomontáž) 
Rozmer plášťov pneumatík (na vozidle) 
Druh I farba I kód laku karosérie (kabíny) 

+Do kl adovaná prevádzka 
Evidenčné číslo vozidla 
Rok výroby 
Krajina pôvodu vozidla 
Vozidlo prihlásené do evidencie 
Séria a číslo technického preukazu 
Císlo osvedčenia o evidencii 
Platnosť technickej kontroly do 
Platnosť emisnej kontroly do 
Dátum poslednej servisnej prehliadky 
Počet kľúčov 
Zoznam dokladov 
Počet odjazdených kilometrov 

: OTTO /R / 4 
: 1397 cm3 

: 77 / 105 kW/k 
: MS I P {M=manuálne radenie; A=automatické radenie; AV=automat. variátor; R=s robolr./sekvené. radením) 
: predné 185/65 R 15; zadné 185/65 R 15 

: IL954BL 
: 2009 

30.06.2009 
PB056926 

: 151684km {štatistický priemer= 150200 km) 

+ V ý b a v a - š t a n d a r d n á : ABS + elektron. rozdeľovanie brzdnej sily; airbag - vod iča + spolujazdca; centrálne uzamykanie vozidla; delené zadné 
sedadlo; el. spúšťanie okien - predných; hodiny - digitálne; imobilizér; kryty kolies - puklice; napínače bezpečnostných pásov; nastaviteľná poloha volantu; 
nárazn lky vo farbe karosérie; opierky hlavy na PR+Z sedadlách (5x); otáčkomer; sedadlá poťah - látka+ koženka; servoriadenie; stierač+ ostrekovač zadného 

skla; tretie brzdové svetlo; tónované zasklenie; výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy; výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča ; + p r í p 1 a t k o v á : ; 

+doplnková :; 
- Štandardná výbava a výbava dodaná výrobcom za príplatok je obsiahnutá v cene nového vozidla Hodnotené vozidlo neobsahuje výbavu označenú ·i. Obstarávaciu cenu doplnkovej 

výbavy, rok obstarania a jej zostatkovú hodnotu doplnil uživater softvéru 

+Stanoven i e hodnoty k 18.01.2018 
-------------· ---~{hod __ no~ty sú vrátane DPH) 

Priemerná obstarávacia cena nového porovnateľného vozidla v roku 2009 vrátane výbavy za príplatok 
Cena novej doplnkovej výbavy v čase obstarania 

10.295,00 € 
0,00€ 
0,00€ 
0,00€ 

(310.147 Sk) 

Odhadnutá zostatková hodnota doplnkovej výbavy k rozhodnému dátumu 
Odhadnuté náklady na dosiahnutie stavu porovnateľného s technickým stavom priemerne opotrebovaného vozidla 

Priemerná výkupná hodnota porovnateľného jazdeného vozidla (databáza AAD: 1710EOVOSK) 

+ V ý k u p n á h o d n o t a jazdeného vozidla po kilometrovej korekci i s ohľadom na štatistický priemer 

± aktuálny dopyt alebo ponuka v regióne 
- nepopulárna farba 
- neznámy servisný alebo prevádzkový režim 
± aktuálny stav plášťov pneumatík 
± preukázateľné opravy 
± technický stav odlišný od priemeru 
+ zostatková hodnota doplnkovej výbavy 
- náklady na dosiahnutie technického stavu priemerného vozidla 

Výkupná hodnota jazdeného vozidla 
Kontrolné číslo (03844144) 

(-30.0 %) 
(-3.5 %) 

(-20.0 %) 
(-2.2 %) 

(-1 0.0 %) 
(-15.0 %) 

(max. 30% hodnoty vozidla) 
(max. 50% hodnoty vozidla) 

2.530 € 
1.680 € 

-504,00 € 
-58,80 € 

-336,00 € 
-17,19 € 
-76,40 € 

-103,14€ 
0,00€ 
0,00€ 

584€ 

n 

Poznámky: Hodnoty sú na Sk prepoéitané konverzným kurzom 1 EUR = 30, 1260 SKK; 

Dátum a čas· 16.01.2016 10:23 databáza AAD: 1710EOVOSK 
Registrovaný užlvater tohto softvéru je. Centrum Suchánek a.s„ DUBNICA n VÁHOM 

Tlačené programom EOVO od AGENTURA AUTO DATA. spol. s r.o„ Bojnická 3, 631 04 Bratislava, tel. /fax: 02 44454927, e-mail: aad@aad.sk, www aad sk 
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(76.219 Sk ) 
(50.612 Sk ) 

(17.594 Sk ) 
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