KÚPNA
č.

uzatvorená

podľa§

ZMLUVA

385/2017/RSM

588 a nasl. ustanovenl zák. 6. 51311991 Zb. Obchodného zá konnlka v znenl neskoršlch
predpisov medzi zmluvnými stranami:

Čl. I
Zmluvné strany

1. Mesto Dubnica nad Váhom
Sídlo:
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpené:
Ing. Jozefom Gašparíkom, primátorom mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., Ži lina
IBAN:
SK03 5600 0000 0044 0503 3001
Variabilný symbol: 3852017
IČO :
00 317 209
DIČ :
2021339276
I ďalej ako predávajúci /

a
2. TSM Dubnica nad Váhom , s.r.o.
Nádražná 4007, P.O.BOX 121
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpená:
Ing. Stanislavom šterbom , konateľom
Františkam Mikoláškom, konateľom
Bankové spojenie: VÚB , a. s.
SK75 0200 0000 0035 6870 7555
IBAN :
36 312 941
I ČO :
SK2020115592
IČ DPH :
Zaplsaný v obchodnom registri Okresného súdu

Trenčl n ,

Oddiel: Sro, Vložka

č:

120381R

I ďalej ako kupujúci I

Zm luvné strany sa dňa 22.11.2017 dohodli na tomto znení kúpnej zmluvy uzavretej podľa
ustanovení § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej v texte len ako zm luva v prísl ušnom
gramatickom tvare).
Čl. II.
Všeobecné ustanovenia

Predávajúci je vlastníkom osobného motorového vozid la Škoda OCTAVIA, zdvihový objem
valcov 1 968 cm3 , plný výkon 81 .0 kW , vo farbe šedá metalíza, rok výroby 2011 , s dátumom
prvej evidencie dňa 23.12.2011 , evidenčné číslo IL 739 BU , výrobné číslo vozidla (VIN):
TMBCN61Z1 C2073210 (ďalej len ako predmet kúpy) .

Čl. III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho
na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva a zaväzuje
sa mu ho odovzdať ku dňu podpisu tejto zmluvy.
3. 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 touto zmluvou .
Čl. IV.
Kúpna cena

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy kúpnu cenu v celkovej
výške 1 600,00 € (slovom: jedentisícšesťsto eur). Kúpna cena bola stanovená dohodou
medzi zmluvnými stranami , na základe Protokolu k oceneniu jazdeného vozidla zo dňa
27.11.2017.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu do 15 dní odo dňa podpisu
tejto zmluvy, na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe
faktúry vystavenej predávajúcim
3. Prevod vlastníctva predmetu kúpy bol schválený primátorom mesta v súlade s článkom V.
platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta zo dňa 23.04.2015, v znení novelizácie
zo dňa 26.05.2016.
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 či nnosti a ani s ním nebola páchaná trestná činnosť.
2.

Počet najazdených kilometrov ku dňu 22.11 .2017 je 252 955. Lehota platnosti technickej
a emisnej kontroly vozidla je: 27.1.2018. K vozidlu patrí príslušenstvo: 4 ks zimných
pneumatík.

3. 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.
4. Predávajúci sa zaväzuje vydať predmet kúpy a všetky doklady potrebné pre jeho užívanie
kupujúcemu ku dňu podpísania tejto zmluvy.
5. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie predmetu kúpy od predávajúceho.
6. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny
podľa čl. IV.
Čl. Vl.
ustanovenia

Záverečné

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

2

mať

písomnú

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
prf slušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

spravovať

4. Zmluvné strany vyhlasujú , že zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumite ľne a nie v tiesn i
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 neskorší ch predpisov, dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia.
V Dubnici nad Váhom , dňa 29.11 .2017.

V Dubnici nad Váhom ,

Za predávajúceho:

dňa

29.11 .2017.

Za kupujúceho :

Ochrana údajov

Ochrana údajov

František Mikolášek
konateľ
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