
KÚPNA ZMLUVA

Zmluvné strany:

Obchodné meno: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Sídlo: Študentská 2
IČO: 31118259
DIČ: 2021376368
Zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z.z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona NR SR č.
209/2002 Z.z. z 5. apríla 2002.
V mene ktorej koná: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000154044/8180

(ďalej len ako "Predávajúci")

a

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V mene ktorej koná:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

DANKAR, s.r.o.
Svätoplukova 1467/30, 02001 Púchov
36354961
2022184560
Andrea Karasová
Tatrabanka, a.s.

2628703739 / 1100

(ďalej len ako "Kupujúci")

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a Zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcii túto
kúpnu zmluvu (ďalej len ako "Zmluva"):

Článok I
Úvodné ustanovenie

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:

Druh vozidla: VW PASSAT
Továrenská značka, typ: VW PASSAT 35 I B /1Z
Farba: modrá metalíza
Výrobné číslo motora: 1Z495969
Výrobné číslo karosérie: WVWZZZ3AZSD190136
Rok výroby: 1995
Číslo technického preukazu: se 059276
Evidenčné číslo vozidla: TN 381 BA

(ďalej len ako "Predmetné motorové vozidlo").
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Článok VI
Záverečné ustanovenia

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre
každú zo zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia v Centrálnom registri v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka.

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

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
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

Príloha: Zápis o technickom stave vozidla.

V Trenčíne, dňa 15.8.2013

DANKA.. s.r.o.
Svstop/UkOV8 1461"30, 020 01 Púc':r
ICO: 36354961 Lrue~2022184S(

mobil: 0918 022 033
Predávajúci Kupujúci
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Zápis o technickom stave vozidla

2.1 Identifikácia vozidla
Karegoria vozidla

Podkaregoria vozidla'

3. Osobné motorové vozidlá, dodávkové vozidlá,
mikrobusy a ich rnodi fikácie (kategória M)
3.4 vozidlá so zdvihovým objemom valcov motora
1600 « V <.- :WOO cm}
Volkswagen Passat 1.9 1'01 CL (SR)
Volkswakcn Pasvat 351·B; 12
1995
I!\% cm3
66 "IN
nafta motorová
1265 kg
1790 kg
2.6,1995
2.ú.1995
],1.62013
ľN3~ 1BA
I·RENČ'l.I\NSKA UNIVER?ITA Študentská 2 91101
Trenčín
l
modrá metaliza
vydané len osvedčenie o evidencii
W: se 059276
neplatná alebo nedokladovuná
JOA 2012
neplatná
3152013

Značka 3 ty P \ 071d la
\ :-rObCB,
Daturn prvej evidencie (rok výroby):
lei-Ihov) objem valcov motora:
\la\lmálny \ ýkon motora/otáčky:
Predpísané palivo'
Prevádzková hrnotnosť
Celková hmotnosť:
Daiurn prvej evidcnc ic v," R .
Dátum prvého uvedenia do prevádzky
Dátum, ku ktorému jc vypočitaná hodnota:
Evidenčné číslo:
Orzneľ:

iJocet držiteľov vozidla:
~-arba vozidla:
Technicky preukaz č:
Osvedčenie OEV C:
?'3mOS!' TK
Posledná platnosť TK do:
Platnosť emisnej kontroly:
Posledná platnosť emisnej kontroly do:

\ vrobné čísla: odra dokumentácie
WV WZZZJAZSD 190 136

-~------ _ ...---_._-
""robné číslo vozidla
IdťnlItikatne císlo 1110\0 ra (r>':E2.... _

WVW7Zí'JA/'SD 190 136
na vozidle sa zistilo

1Z 495969

Počet najazdených km:
Podľa tachometra:
Podľa záznamov držiteľa:
Podľa odhadu znalca:
Počet zohľadnených km:

529404
529404
52940-1
529.H1.'

2.1.2 Výbava vozidla
\· •..xzidlo nema v case hodnotenia mimoriadnu výbavu nad rámec VI-! vozidla.

2.1.3 Technický stav skupín vozidla
Znalec vykonal dňa :24.06.2013 obhliadku v areáli Trenčianskej univerzity v Púchove za účasti pána
\!gr. Štefana POHA\iKU. tajomníka FP!) v Púchove, vozidlo ncpreskúšanc, vozidlo dlhodobo nepo-
uzivané. batéria c h~ ba



Motor + spojka
- celkový S13\, či nora: znečistený zrne ou oleja a prachu
- štart motora: ncpreskúšaný
- voľnobeh: nehodnotený
- chod v otáčkach: nehodnotcný
- hlučnosť: nchodnotená
- výkon motora: nehodnotený
- olej v Illazacom systéme: áno, opotrebovaný
- únik oleja: v prednej časti motora
- ch lad iaci systém: tesn)'
- el. príslušenstvo a zapal'ovanie: funkčnosť ncpreskúšaná
- palivový ystérn: tesný
- výfukové potrubie a tlmiče výfuku: skorodované
- iné príp, poškodenie: nczi tcné
Spojka:
- vôľa pedálu spojky: primeraná
- chod pedálu spojky: plynulý
- rozbeh vozidla: nehodnotcný
- hlučnosť: nehodnotcná
- ovládacie ústrojenstvo: funkčnosť neovercná
- iné príp. poškodenie: nezistené
Vyhodnotenie technického stavu skupiny:
- horší: áno, zrážka -10.00 %
Technický stav skupiny TSS: 9.00 %

Prevodovka + rozvod ovka + hnacie hriadcle prednej náp ravy

Prevodovka:
- hlučnosť: nehod note ná
- resnost': dobrú
- radiaci mechanizmus: kompletný
- raden ie prev odový ch 'Iu pňov: z\ ýšená vôľa
- iné príp. poškodenie: nezistené
Rozvodovka:
- hlučnosť: nehodnoiená
- tesnost: dobrá
- iné príp. poškodenie: nezistené
Hnacie hriade lc pred nápravy:
- ložiská: vôľa nehodnorená
- vôľa \' klboch: nehodnotená
- drážkovanic: nchodnotené
- hlučnosť, príp. vibrácie: neho inotcné
- iné príp. poškoden ic: vizuá Ine ncz i srcné

, V: hodn?tenie technického stavu skupiny:
- urner.lly ~obe pre , ádzk;. a počtu najazdených kilometrov: áno
Technicky stav skupiny TSS: I0.00 ~/o



Zadná náprava
- ložiská kolies - vôľa: nehodnotcná

- hlučnosť: nchodnotcná
- nápravnica, most. závesné ramená: funkčnosľ ncovcreuá. čiastočne skorodovaná
- uloženie nápravnice. mostu. závcsných ramien: funkčnosť ncovercná. primerane opotrebované
- perovanie, tlmiče: opotrcl ované
- disky kolies: dobré
- iné príp. poškodenie: vizuálne nezistené
Vyhodnotenie technického stavu skupiny:
- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
T echnický stav skupiny TSS: 10.00 %

Predná náprava + riadenie
- ložiská kolies - vôľa: primeraná

hlučnosť: nehodnorená
- guľové čapy: kompletné
- nápravnica, most, ZÚ\ esné ramená: čiastočne skorodované
- uloženie mostu. náprav nice. závesných ramien: čiastočne skorodované
- pérovanic. tlmiče: opotrebované
- disky kolies: dobré
- iné príp. poškodenie: nezistené
Mechanizmus riadenia:
- klby riadiaceho mechanizmu: vôľa nczistcná
- prevodovka riadenia: dobrá
- vôľa riadenia zistená na volanrc: primeraná
- posilňovač riadenia: kompletný, funkčnosť ncpreskúšana
Vyhodnotenie technického stavu skupiny:
- úmerný dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov: áno
Technický stav skupiny TSS: 10.00 %

Skriňa karosérie
- lak: plní ochrannú funkciu obmedzené, vyblednutý
. blatníky'

- ľ.p : door)
. p.p. zlomený
- Lz : dobr)
- p.z. zlomený

. podbehy kolies:
- rp' dobr)
- pp: dobry
.. z dobrý
- rv z ent r:



· st~echa: v prednej časti lak poškodený, \ strede prcborená
· stlpiky strechy' dobré
- dvere:- ľ.p.: poškoden)' lak, prehnuté

. pp.: dobré

. ľ.z.: dobré

- p.z.: dobré
· stlpiky dvier: dobré
· veko batožinového priestoru/zadné dvere: dobré
- "eko motorového priestoru: poškodený lak od kam icnkov
- podlaha: zvnútra: dobrá

- zospodu: poškodená izolácia
- podlaha batožinového/nákladného priestoru: dobrá
- nosniky motora: dobré
· kotevné úchyry tlmičov pérovania: dobré
· výsmhy karosérie: dobré
- kotevné úchyty sedadiel: dobré
- kotevné úchyty bezpečnostných pásov: dobré
- iné príp. poškodenie: nezistené
Vyhodnotenie technického stavu skupiny:
- horší: áno, zrážka -10.00 %
Technický stav skupin)' TSS: 9,00 %

Výbava karosérie
- prístrojová doska: dobrú
- volant' dobr)', opotrebovaný
· el. prepínače: funkčnosť nepreskúšaná, kompletné
· meracie a kontrolné pristroje: funkčnosť nepreskúšaná
- protislnečné eleny: dobré
- stierače: chýbajú
· ostrekovače pred skla: dobré
- kúrenie: kompletné
- klimatizácia: nemá
· spätné zrkadlá: dobré
- akumulátor: chýba
· hlavné svetlomety: kompletné, opotrebované
- vnútorné osvetlenie: dobré
· zadné svetlá: kompletné, opotrebované
- calúnenie karosérie: strecha: zničené

- boky: opotrebované
· čalúnenie dv cri: dobré
- mechanizm: 01\ árania dvcri: funkčné
- zámky a kl'uék: dv eri: funkčné
· koberce podlahy : opotrebované
- sedadla: primerane opotrebované
· mechanizmus sťahovania okien: funkčné
- díj.\.. rezerv neho \..:0 lesa , čiastočne skorodovaný
· elektrická inštalácia: kompletnú
- ozdobné li:;t) karosérie: funkčné
· ~n~ nárazník: odrctý lak
· zadnv naraznik: na rohu odretý lak
· ine prip. poškodenie: nezistené
\': hodnotenie technického stavu skupiny:
· horsí: áno. zrážka -5.00 %
T echnický stav skupiny TSS: 9.50 %



Pneumatiky
Druh a rozmer pneumatík prvoruontážc podľa údajov výrobcu : IlIS/G5 R 14 R6T
Rozmer a druh pneumatík na vozidle: 185/65 RI.:! 86T BAIUJM Polaris 2

185/65 RI4 86T MATAf)OR MPS6
Technický stav skupiny TSS: JO.OO %


