Číslo zmluvy predávajúceho: 2022-0060 -1164420

KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa§ 409 a násl. Zákona číslo 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako "Obchodný zákonník")
(ďalej aj ako .zmluva")

Čl. l.
ZMLUVNÉ STRANY

1 .1 Predávajúci:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
l BAN:
SWIFT:

Menom spoločnosti koná :

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l
Oddiel : Sa, vložka č.: 2906/B
35 829 141
2020261342
51<2020261342
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
2620191900/11 oo
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900
TATRSKBX

Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva
Marián Širanec MBA, podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných: Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditel' sekcie správy majetku
technických: Ing. Monika Pašová, poverená zastupovaním pozície vedúci odboru
dopravy a zásobovania

(ďalej

aj ako predávajúci alebo SEPS)

a
1.2 Kupujúci:
Adresa:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Č. OP:

(ďalej

Ing. Lenka Hôgerová

aj ako kupujúci)

(ďalej spoločne

aj ako zmluvné strany)
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Čl. ll.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

2.1 .

Podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy je MEP 0112021 , doručený písomný
záujem kupujúceho zo dňa 06.03.2022 (email) a uznesenie PGR 08/ 10/22.
Čl. 111.
PREDMET KÚPY

3.1

Predávajúci sa zaväzuje

dodať

kupujúcemu motorové vozidlo:

Druh vozidla:
Továrenská značka , typ:
Farba:
Cislo karosérie:
Rok výroby:

osobné vozidlo
Citroen Berlingo
biela
2014

Evidenčné číslo :

Stav tachometra:
PHM v nádrži:

157 469 km
30 litrov

3.2

Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy od predávajúceho
kúpnu cenu .

3.3

Súčasťou

prevziať

a zaplatiť mu dohodnutú

dodávky je i odovzdanie dokladov, potrebných na používanie predmetu kúpy,
ktoré sú uvedené v preberacom protokole (Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve).

Čl. IV.
ČAS A MIESTO PLNENIA
4.1

Predávajúci dodá kupujúcemu predmet kúpy podľa čl. 111. do 5 pracovných dní po pripísan í
kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4.2

Miestom dodania predmetu kúpy je budova centrály spoločnosti Slovenská
prenosová sústava , a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava.

elektrizačná

Čl. v.
CENA

5.1

Cena za predmet kúpy v rozsahu čl. 111. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán, v zmysle § 3 Zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.

5.2

Cena

za

predmet

kúpy

podl'a čl. 111, bodu 3.1 je 2 857,41 €
eur a štyridsaťjeden centov s DPH), z toho:

(dvetis ícosemstopäťdesi atsedem

-cena za vozidlo:
v tom: základ dane:
- cena za PHM v nádrži:
v tom: základ dane:
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s

DPH

2 819,99 €
2 349,16 €

DPH: 20%: 469,83 €

37,42 €
31 ,18 €

DPH 20 %:

6,24 €
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Čl. Vl.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1

Právo na zaplatenie ceny predmetu kúpy vzniká predávajúcemu podpisom tejto zmluvy
oboma zmluvnými stranami. Zdaniteľné plnenie je uskutočnené dodaním predmetu kúpy,
ktorého prevzatie je potvrdené na preberacom protokole pod ra čl. X, bodu 10.6.

6.2

Cenu za predmet kúpy uhradí kupujúci na základe zálohovej faktúry, ktorú predávaj úci
vystavi a doručí kupujúcemu ihneď po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.

6.3

Zálohová faktúra bude vysporiadaná bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,
ktorý je uvedený v tejto zmluve. Variabilný symbol bude čís lo zálohovej faktúry.

6.4

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podra Zákona číslo 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať
zákonom požadované náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vrátiť predávajúcemu. V takom
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej faktúry kupujúcemu .

6.5

Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej

6.6

V prípade, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej
faktúry, má predávajúci právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR
+8% p.a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku z omeškania sa
použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania. Ak 1M EURIBOR
nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota), pri výpočte úroku sa použije 1M
EURIBOR rovný nule.

6.7

Po odovzdaní predmetu kúpy kupujúcemu, predávajúci vystaví
a doručí kupuj úcemu.

do ručenia

kupujúcemu.

vyúčtovaci u

faktúru

Čl. VIl.
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1

Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať predmet kúpy a odovzdať doklady a kľúče ,
ktoré sú potrebné na prevzatie, nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu kúpy, jeho
užívaniu a tým umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnfcke právo v súlade so zmluvou a
zákonom.

7.2

Predávajúci vyhlasuje, že je jediným a výlu čným vlastníkom predmetu kúpy a tento nemá
právne vady. Zároveň si je predávajúci vedomý, že je povinný sám zru š iť poistnú zmluvu
o zmluvnom (povinnom) poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla.

7.3

Kupujúci vyhlasuje, že je dostatočne oboznámený s technickým stavom predmetu kúpy,
s termínom technickej i emisnej kontroly vozidla. Po odkúpení predmetu kúpy si nebude
nárokovať jeho vrátenie z týchto dôvodov.

7.4

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena sa považuje za zaplatenú a prevod držby
vozidla sa považuje za uskutočnený až dňom pripísania kúpnej ceny na účet
predávajúceho, a to aj pre účely zmien v evidencii vozidiel na dopravnom inšpektoráte PZ
SR (ďalej len Dl PZ SR).

7.5

Predávajúci zabezpečí odhlásenie vozidla z evidencie Dl PZ SR na kupujúceho v term íne
do 5 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

7.6

Kupujúci zabezpeči v zákonom stanovenej lehote prihlásenie vozidla na Dl PZ SR podra
miesta svoj ho bydliska, na vlastné náklady.

7.7

Ak má predmet kúpy vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho na tieto vady
upozorniť v preberacom protokole. Predávajúci nezodpovedá za vadu, o ktorej nemá
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vedomosť,

a ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare
na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase .

7.8

Ďalšie vzťahy zmluvných strán, týkajúce sa záruky za motorové vozidlo , jeho vád a
nárokov z nich vyplývajúcich , sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

Čl. VIli.
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
8.1.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy
predávajúceho.

dňom

pripísania kúpnej ceny na

účet

Čl. IX.
DODACIE PODMIENKY

9.1

Predmet kúpy bude kupujúcemu dodaný v súlade s čl. IV., bodmi 4.1 a 4.2.

9.2

Kupujúci potvrdi prevzatie predmetu kúpy na preberacom protokole.

9.3

Spolu s predmetom kúpy dodá predávajúci kupujúcemu doklady a krúče potrebné na jeho
použitie v súlade s preberacim protokolom.

Čl. x.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1

Nakol'ko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je povinnou osobou
v zmysle Zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), zmluvné strany sú oboznámené s
tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým
spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o
slobodnom prístupe k informáciám vo svojich ust. § 5a a § 5b.

10.2

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust. § 47a ods. 1
Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.3

Práva a povinnosti zmluvných strán , ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov platných na území SR.

10.4

Ak jedno alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne
neúčinnými alebo nevykonateľnými , nebude tým dotknutá účinnosť alebo vykonatel'nosť
ostatných ustanovení. V takom prípade sa predpokladá, že namiesto neúčinného
ustanovenia bolo dohodnuté také účinné ustanovenie, ktoré v právne pripustnom rozsahu
zodpovedá zmyslu a účelu neúči nného ustanovenia. To isté platí aj pre prípadné medzery
v tejto zmluve.

10.5

Zmluvu je možné meniť, dopÍňať alebo zrušiť len písomnou dohodou oboch zmluvných
strán, s výnimkou zákonných okolností, umožňujúcich odstúpenie od zmluvy.

10.6

Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č . 1 ku kúpnej zmluve - Preberací protokol (po jeho podpise).

10.7

Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre predávajúceho
a dve vyhotovenia pre kupujúceho.
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..
príslušnosť

10.8

Pre prípad sporu na základe tejto zmluvy sa dojednáva

10.9

Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho je plnenie zmluvy, ktorej je
kupujúci zmluvnou stranou. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou
požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosti SEPS, nedôjde k vzniku
zmluvného vzťahu a spoločnosť SEPS tiež nemôže plniť svoje zákonné povinnosti.
Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté predovšetkým Centrálnemu registru
zmlúv. Pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho nedochádza k automatizovanému
rozhodovaniu, ani k profilovaniu. Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje
kupujúceho do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

slovenského súdu.

10.1 O Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti
SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS
www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní
osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne
a zrozumiteľne a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje
alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie
tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním
súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa ....................... ..

Kupujúci:

Ing. Lenka ~ová

V Bratislave dňa .............................

Predávajúci:

Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva

MariW'-srranec, I\1BA
podpregfŠeda predstivenstva
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