
                                                                                                    číslo: 14504-1/2022-NR 

Kúpna zmluva na havarované osobné motorové vozidlo 
(§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov) 
 

 
Zmluvné strany 
 
 
Predávajúci:  Sociálna poisťovňa  
Štatutárny orgán:    Ing. Michal Ilko 
                                generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 
sídlo:   Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63  Bratislava 
                                   
Zastúpená:             Mgr. Ján Veteráni 

           riaditeľ Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra   
 Slančíkovej 3, 950 43  Nitra 

 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu:    7000156015/8180 
IBAN:   SK43 8180 0000 0070 0015 6015 
IČO:                         308 074 84 
DIČ:                         2020592332 
 
 

(ďalej len „predávajúci“) 
 
Kupujúci:                 AUTO-DYKU Kryzysztof Dyczek 
sídlo:                         
 

 
(ďalej len „kupujúci“) 

 
uzatvorená na základe zápisu zo zasadnutia vyraďovacej a likvidačnej komisie Sociálnej 
poisťovne, pobočka Nitra zo dňa 08.09.2022, šetrenia poistnej udalosti a overovania 
všeobecnej hodnoty motorového vozidla VOLKSWAGEN VW GOLF, E.č.: NR-983HS a 
rozhodnutia riaditeľa pobočky o nepotrebnosti majetku a spôsobe naloženia s ním. 
 
 

čl. 1  
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj havarovaného osobného motorového vozidla 
továrenskej značky VOLKSWAGEN VW GOLF (ďalej iba „predmet kúpy“), bližšie 
špecifikovaného nasledovne: 

 
Typ:  6J 
Rok výroby:  2014 
Obsah valcov:  1598 cm²  
Číslo karosérie:  WVWZZZAUZFP587014  
Číslo motora:  CLH  
Osvedčenie o evid. vozidla: NA 499 678 



EVČ:   NR-983HS  
Stav  tachometra:   133 318 km 
Príslušenstvo vozidla:  2 ks kľúč od motorového vozidla, 4 ks letné a zimné pneumatiky 
na diskoch, náhradné koleso, zdvihák, ťažné lano, výstražný trojuholník, lekárnička.  
 

2. Predávajúci svoje výlučné vlastníctvo k predmetu kúpy preukazuje osvedčením o 
motorovom vozidle č. NA 499678. 

3. Touto zmluvou predávajúci predmet kúpy uvedený v bode 1 tohto článku predáva 
kupujúcemu spolu s príslušenstvom a ten ho kupuje za kúpnu cenu podľa čl. II. tejto 
zmluvy. 

4. Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s posúdením technického stavu predmetu kúpy 
vrátane vád a je oboznámený s faktom, že ojazdené motorové vozidlo bolo havarované, 
teda stav predmetu kúpy pozná, vozidlo si prehliadol a kupuje ho do svojho vlastníctva ako 
stojí a leží.  

 
čl. 2  

Kúpna cena 

1. Hodnota predmetu kúpy je stanovená prostredníctvom internetovej aukcie spoločnosti 
TotalCar s. r. o. v sume 3 280,00 UR (slovom tritisícdvestoosemdesiat eur).  

2.  Dohodnutá kúpna cena je 3 280,00 EUR (slovom tritisícdvestoosemdesiat eur) na základe 
zohľadneného stavu opotrebenia a havarovania motorového vozidla s vadami resp. 
zvyškov poškodeného vozidla, na ktoré predávajúci upozornil kupujúceho. 

 
 

čl. 3  
Spôsob platenia kúpnej ceny 

1. Kúpna cena uvedená v čl. 2 tejto zmluvy, bude zaplatená v hotovosti do pokladnice 
Sociálnej poisťovni, pobočka. Ako doklad o zaplatení bude slúžiť potvrdenie o úhrade, kde 
bude uvedený predávajúci, kupujúci, cena a dátum zaplatenia dohodnutej sumy uvedenej 
v čl. 2 tejto zmluvy. 

 
 

čl. 4  
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu kúpy 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy prevzatím predmetu kúpy. 
Predávajúci odovzdá predmet kúpy kupujúcemu bezodkladne po zaplatení kúpnej ceny, 
o čom zároveň vyhotoví Preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. S 
nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej 
skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy.  

 
čl. 5  

Osobitné ustanovenia 

1. Predávajúci pri odovzdaní predmetu kúpy odovzdá kupujúcemu aj príslušenstvo, ako aj 
všetky doklady súvisiace s prevodom predmetnej zmluvy na kupujúceho, a to: 
- osvedčenie o evidencii – časť II NA 499678 (technický preukaz) 
- protokol o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola, SKS 764 367  
- protokol o kontrole technického stavu časť B - emisná kontrola, SKP 990 266 
- kľúč od vozidla 2ks 
- servisná kniha 
- príslušenstvo uvedené v čl. I, bod 1. 



2. Kupujúci svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že prevzal uvedené doklady, ako 
aj príslušenstvo k predmetu kúpy. 

3. Kupujúci a predávajúci týmto vyhlasujú, že kupujúci zaplatil dohodnutú kúpnu cenu na 
do pokladnice Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra, čo obaja potvrdzujú svojimi podpismi 
na tejto kúpnej zmluve. 

4. Predávajúci sa zaväzuje, že po nadobudnutí účinnosti tejto kúpnej zmluvy bez 
zbytočného odkladu vykoná odhlásenie predmetu kúpy na príslušnom dopravnom 
inšpektoráte, a že kupujúcemu poskytne súčinnosť potrebnú v nevyhnutnej miere na 
uskutočnenie zápisu zmeny držiteľa motorového vozidla do evidencie motorových 
vozidiel. 

5. Kupujúci sa zaväzuje, že najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto kúpnej zmluvy zabezpečí zápis predmetu kúpy do evidencie motorových vozidiel na 
príslušnom dopravnom inšpektoráte (prihlásenie na svoju osobu). 

6. Všetky náklady  spojené so zápisom predmetu kúpy  /prípadne: prepisom majiteľa 
predmetu kúpy / (prihlásením na svoju osobu) do evidencie motorových vozidiel na 
príslušnom dopravnom inšpektoráte znáša kupujúci. 

  
čl. 6  

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, neupravené touto zmluvou, sa 
spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

2. Zmluvu je možné zrušiť, meniť alebo dopĺňať iba po vzájomnej dohode oboch 
zmluvných strán, písomným dodatkom, podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

4. Kupujúci berie na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

5. Kupujúci berie tiež na vedomie povinnosť predávajúceho vyplývajúcu z § 5 ods. 6 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejniť označenie hnuteľnej veci 
vo vlastníctve Sociálnej poisťovne, ako verejnoprávnej inštitúcie, ktorej nadobúdacia 
cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy a ktorá bola prevedená do 
vlastníctva inej osoby, než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu 
vlastníckeho práva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných 
identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do svojho vlastníctva, a 
to v rozsahu a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, b) adresa pobytu 
alebo sídlo. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane predávajúci 
a jeden dostane kupujúci. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha, ktorou je Vybavenie škodovej 
udalosti zo dňa 06.09.2022 s vyčíslením hodnoty zvyškov vozidla. 

8. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto kúpnej zmluvy a vyhlasujú, že jej 
obsahu porozumeli, zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v 
tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
 
 
 
 



V Nitre 27.09.2022                                Zmluvu a preberací protokol prevzal           
                                                                   a podpísal: 
 
 
 
 
 
 
 
 .........................................    .......................................... 
  predávajúci      kupujúci 
 
 
                    Mgr. Ján Veteráni      
   riaditeľ Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra                                                          
 
 


