
Kúpna zmluva 

o prevode vlastníckeho práva 
uzavretá v zmysle§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „zmluva") 

Predávajúci: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
(ďalej len „predávajúci") 

Kupujúci: 
Dátum narodenia: 
Bydlisko: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
(ďalej len „kupujúci") 

Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36 126 624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SK 51 8180 0000 0070 0050 4489 

JUDr. Ľubomír Meravý 

914 43 Omšenie 

Článok 1. - Úvodné ustanovenie 

Predávajúci sa zaväzuje odpredať a odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy uvedený v čl. II. 
tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu 
dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. III. tejto zmluvy. 

Prevod sa uskutočňuje v súlade s čl. 13, čl. 14 ods. 2 písm. d) Zásad hospodárenia s majetkom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Uvedený majetok je opotrebovaný, technicky a morálne zastaraný, pre predávajúceho trvale 
prebytočný, a to na základe Protokolu č. 1/2022 na vyradenie prebytočného majetku TSK zo 
dňa 24.03.2022 (v zmysle čl. 10 ods. 3 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

Článok II. - Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je: Notebook Lenovo TP E550 (procesor Intel Core i3-
5005U@2GHz, RAM 4 GB, Operačný systém Windows 8.1, 
Disk - HDD 500 GB) 

Inventárne číslo: 542-1966 
Dátum zaradenia: 18.02.2016 
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Obstarávacia cena: 
Zostatková cena: 

462,00 eur 
0,00 eur 
spolu s jeho súčasťami a príslušenstvom 

(ďalej len „predmet prevodu") 

Článok III. - Cena 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu v celkovej výške 20,00 eur. 
(slovom dvadsať eur). 

Článok IV. - Platobné podmienky a Dohoda o zrážkach zo mzdy 

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že platba za predmet kúpnej zmluvy bude realizovaná 
zrážkou zo mzdy kupujúceho ako zamestnanca predávajúceho v súlade s § 131 ods. 3 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení. 

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predávajúci vykoná jednorazovú zrážku za účelom 
zaplatenia kúpnej ceny zo mzdy kupujúceho za mesiac, v ktorom zmluva nadobudne 
účinnosť. 

3. Kupujúci svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje a súhlasí s tým, aby predávajúci ako 
jeho zamestnávateľ vykonal jednorazovú zrážku zo mzdy podľa tohto článku tejto zmluvy 
za účelom zaplatenia kúpnej ceny podľa tejto zmluvy. 

Článok V. - Povinnosti a prehlásenia predávajúceho 

1. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený s predmetom kúpy nakladať a nič nebráni prevodu 
vlastníckeho práva na kupujúceho. Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto kúpnej 
zmluvy neviaznu na predmete kúpy žiadne dlhy ani iné ťarchy. Predávajúci vyhlasuje, že na 
jeho majetok sa nezačalo žiadne konanie, ktoré by mohlo obmedziť nadobudnutie 
vlastníckeho práva kupujúcim. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že neuzatvoril s inou osobou, okrem kupujúceho, zmluvu o budúcej 
kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu, zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, nájomnú zmluvu a ani 
žiadnu inú zmluvu, ktorá by akýmkoľvek spôsobom mohla obmedziť vlastnícke právo 
kupujúceho k predmetu kúpy. Predávajúci vyhlasuje, že po podpise tejto zmluvy zmluvnými 
stranami neurobí žiadny úkon, ktorý by akýmkoľvek spôsobom znemožnil nadobudnutie 
alebo obmedzil výkon vlastníckeho práva kupujúcich k predmetu kúpy. 

3. V prípade, ak sa preukáže čo i len jedno prehlásenie predávajúceho uvedené v tejto zmluve 
ako nepravdivé, je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

4. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúceho oboznámil so stavom predmetu kúpy. 

Článok VI. - Nadobudnutie vlastníctva 

1. Kupujúci si predmet prevodu riadne prehliadol a je oboznámený s jeho technickým stavom, 
v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

2. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dňom uhradenia kúpnej ceny za predmet 
prevodu v súlade s čl. IV. bod 1 tejto zmluvy vykonaním jednorazovej zrážky zo mzdy 
kupujúceho ako zamestnanca predávajúceho. 

3. V prípade, ak sa objavia skryté vady na predmete prevodu po jeho odovzdaní, zmluvné 
strany budú postupovať podľa Občianskeho zákonníka. 
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Článok VII. - Záverečné ustanovenie 

1. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dva sú určené pre 
predávajúceho ajeden pre kupujúceho. 

2. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si zmluvu pred podpisom prečítali, porozumeli jej , 
zhoduje sa s ich vôľou, neuzavreli ju v tiesni, za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 
ju vlastnoručne podpísali. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany ju môžu zmeniť 
alebo zrušiť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory medzi nimi vzniknuté z tohto zmluvného vzťahu 
(vrátane platnosti, výkladu alebo zrušenia) sa budú riešiť v súlade s Občianskym 
zákonníkom. 

2 9 JúN 2022 
V Trenčíne dňa 

Predávajúci: 

.................................. ! . ..... . ... . ....... . 

Ing. Jaroslav!}a~~-é!-..-=------
predsecllŕ." 

/ .4: 

Kupujúci: 

········· ·· ···~······/········ · ··············· 
JUDr. Ľfbomír Meravý 
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