
 

 

K ú p n a   z m l u v a 
uzavretá podľa § 588 nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
1.   Predávajúci:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
     Sídlo:  Šrobárova 2, 041 80  Košice 
     Štatutárny orgán:   prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  – rektor 
     IČO:    00397768 
     Bankové spojenie:   Štátna pokladnica, Bratislava 
     Číslo účtu:   7000074351/8180 
     (ďalej len „predávajúci“) 

 
2. Kupujúci:   Alexandra Nováková  
      Bydlisko:   
 Dátum narodenia:   
 Č. OP:       
      (ďalej len „kupujúci“) 

 
Čl. II 

Podklady pre uzavretie zmluvy 
 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je Rozhodnutie rektora o určení nepotrebného majetku 
vo vlastníctve UPJŠ v Košiciach, č.j.REK00006/2019-ÚPA/3161 zo dňa 28.06.2019  a odborný 
posudok stavu zariadenia, vypracovaný obchodnou spoločnosťou Jurekona, s.r.o. Lemešany 
zo dňa 18.06.2019.  
                                                                                                

Čl. III   
Predmet zmluvy 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje odpredať kupujúcemu nepotrebný hnuteľný majetok, a to 

notebook  Acer Aspire E15 15,6“ ,  inventárne číslo 90084108 (ďalej len „predmet kúpy“) 
a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu. 

2. V zmysle Rozhodnutia rektora o určení nepotrebného majetku vo vlastníctve Univerzity  

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach č. j. č.j. REK00006/2019-ÚPA/3161 zo dňa 28.06.2019 

bol hnuteľný majetok vo vlastníctve Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, uvedený 

v ods. 1 tejto zmluvy určený ako nepotrebný. 

3. V súlade rozhodnutím rektora, uvedeným v ods. 2 tohto článku, predmet kúpy je možné 
odpredať fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá o predmetný hnuteľný majetok  prejaví 
záujem, pričom prednostne o kúpu môže požiadať zamestnanec UPJŠ v Košiciach, ktorý 
hnuteľný majetok doposiaľ používal na plnenie svojich pracovných úloh. Kupujúci 
o predmetnú hnuteľnú vec prejavil záujem dňa 03.07.2019.  

4. Predávajúci stanovil kúpnu cenu hnuteľného majetku uvedeného v ods. 1 tohto článku vo 
výške hodnoty predmetného nepotrebného majetku, určenej obchodnou spoločnosťou 



Jurekona s.r.o.Lemešany vo svojom odbornom posudku zo dňa 18.06. 2019 vo výške 
170,- €.  

5. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho 
zaplatením kúpnej ceny. 

 
Čl. III 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

1. Kupujúci sa zaväzuje za predmet zmluvy zaplatiť kúpnu cenu vo výške 170,- € na účet 
predávajúceho. 

2. Platba kupujúceho bude realizovaná prevodným príkazom na účet predávajúceho, resp. 
hotovostnou úhradou do pokladne predávajúceho  do 5 dní od podpisu tejto zmluvy. 

3. Predávajúci odovzdá predmet zmluvy najneskôr v deň pripísania kúpnej ceny na účet 
predávajúceho, resp. jej úhradou v pokladni predávajúceho. 

 
Čl. IV 

Ostatné ustanovenia 
 

1. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho so stavom predmetu zmluvy,  že tento 
nemá žiadne skryté vady, o ktorých by mal kupujúci vedieť. 

2. Kupujúci prehlasuje, že pozná stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že miera 
opotrebenia zodpovedá veku predmetu zmluvy a dohodnutej cene. 

 
Čl. V  

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané formou dodatkov k tejto zmluve 

po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sú nedeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR. 

3. Zmluva je vyhotovená v 3-och exemplároch, z čoho predávajúci obdrží dve a kupujúci 
jedno vyhotovenie zmluvy. 

 
       V Košiciach dňa 19.07.2019 
V Košiciach dňa 
 
Za kupujúceho:      Za predávajúceho:   
 
 
 
 
.......................................................              ................................................................... 
      Alexandra Nováková               prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.   

                                              rektor UPJŠ 

  
 

 


