
Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom

znení
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

Mesto Pezinok
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 
00 305 022 
2020662226 
Obec
Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
Primá banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 
033/6901401

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci: RNDr. PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková
Bydlisko: Dolná streda 853, 925 63 Dolná Streda
Dátum narodenia: 24.08.1985

(ďalej len „kupujúci“, predávajúci a kupujúci ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ 
a jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1. Vzhľadom k tomu, že:
i. kupujúci ako zamestnanec využíva majetok predávajúceho špecifikované v tejto 

zmluve pre výkon práce,
ii. predávajúci má záujem majetok odpredať za cenu uvedenú ďalej v tejto zmluve,

iii. kupujúci pozná stav majetku, ktorý mu bol pridelený na výkon práce,
iv. majetok predávajúceho je v držbe kupujúceho a na základe tejto zmluvy ho 

kupujúci nemusí vrátiť predávajúcemu, ale si ho ponechá a prevezme do svojho 
vlastníctva,

pristúpili zmluvné strany k uzatvoreniu tejto zmluvy v nasledovnom znení.

2.2. Majetok predávajúceho sa odpredáva v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 5. ods. 
(5) písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok.

Predávajúci:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Právna forma: 
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
Číslo telefónu:
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Článok III.
Predmet zmluvy

3.1. Predávajúci je výlučným vlastníkom zariadenia Notebook Apple MacBook Pro 13“ 
Retina Touchbar, inv. číslo: DHM1/111, zaradený do majetku predávajúceho dňa 
19.12.2018 (ďalej len „Apple MacBook“), ktorého obstarávacia cena bola 1 890,- EUR. 
Apple MacBook vykazuje známky opotrebenia, zostatková cena predstavuje 0,- EUR.

3.2. Predávajúci je výlučným vlastníkom zariadenia Notebook HP ProBook 455 G7, inv. 
číslo: DDHM 1043, zaradený do majetku dňa 08.10.2020 (ďalej len „Notebook HP“; 
Apple MacBook a Notebook HP ďalej spoločne ako „predmet zmluvy“), ktorého 
obstarávacia cena bola 699,- EUR. Notebook HP vykazuje známky opotrebenia, 
zostatková cena predstavuje 0,- EUR..

3.3. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo 
k hnuteľným veciam - Apple MacBook a Notebook HP spolu s príslušenstvom - ktoré 
v prípade oboch hnuteľných vecí tvoria - napájači adaptér, USB kábel, slúchadlá, 
používateľský manuál.

3.4. Predávajúci pre vylúčenie pochybností prehlasuje, že predmet zmluvy bude 
kupujúcemu odovzdaný v továrenskom nastavení bez kancelárskeho balíka MS Office.

3.5. Kupujúci prehlasuje, že má predmet zmluvy v čase podpisu tejto zmluvy vo svojej 
držbe, čo potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Článok IV.
Cena predmetu zmluvy

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za Apple MacBook vrátane príslušenstva vo 
výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) a na kúpnej cene za Notebook HP vo 
výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur). Kupujúci je tak povinný za predmet zmluvy 
uhradiť spolu sumu vo výške 450,- EUR (slovom: štyristopäťdesiat eur) (ďalej len 
„kúpna cena“), a to spôsobom uvedeným v článku V. tejto zmluvy.

Článok V.
Platobné podmienky a dohoda o zrážkach zo mzdy

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že platba za predmet 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.

5.2 Zamestnanec udeľuje touto dohodou zamestnávateľovi súhlas jednorazové zrazenie 
kúpnej ceny zo svojej mzdy za mesiac november 2022.

5.3 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 za predmet zmluvy bližšie určený v článku 
III. bod 3.1. a 3.2. tejto zmluvy.
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Článok VI.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstva škody

6.1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho úplným uhradením kúpnej
ceny.

6.2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na 
kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov.

7.2. Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po 
predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, a to písomnými dodatkami k tejto 
zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, inakje zmena či doplnenie 
neplatné.

7.3. Zmluva nadobúda platnosť dňomjej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7.4. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení zmluvy považované za neplatné, 
nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť 
zostávajúcich ustanovení zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či 
neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá 
zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia.

7.5. Zmluva je vyhotovená v troch origináloch, z toho dva obdrží predávajúci a jeden 
kupujúci.

7.6. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Pezinku, dňa.
2 3 -11- 2022 V Pezinku, dňa....?..?...’.!! ľ ^


