KÚPNA

ZMLUVA

A/2011/00916

uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
Predávajúci:

Slovenská republika – Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom
sídlo:
Hviezdoslavova 36
915 41 Nové Mesto nad Váhom
štatutárny orgán:
Tibor Hlobeň
IČO:
42024102
DIČ:
2022433611
bankové spojenie:
č. účtu: 7000298021/8180, 7000298013/8180
Štátna pokladnica
(ďalej len „predávajúci“)
a

Kupujúci:

Veronika Machová, rod. Machová
miesto trvalého pobytu:
dátum narodenia:
rodné číslo:
rodinný stav
(ďalej len „kupujúci“)
Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj hnuteľnej veci, osobného motorového
vozidla, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Obvodného úradu Nové Mesto
nad Váhom, a to:
Druh, kategória vozidla:
Značka a typ:
Výrobca:
Rok výroby:
Zdvihový objem valcov:
Max. výkon motora/otáčky:
Predpísané palivo:
Celková hmotnosť:
Farba:
Evidenčné číslo:
Osvedčenie OEV č.:
Držiteľ osvedčenia:
Výrobné číslo vozidla:
Výrobné číslo motora:
Inventárne číslo a číslo IM:
Obstarávacia cena:

Osobné motorové vozidlo, M1
Škoda Felícia Combi 1.3 LXi 5 dv kombi
Škoda A.A.S ČR
1995
1289 cm3
50 kW
benzín
1460
biela
NM-293BB
SA 704156
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom
TMBEFF653T0201963
781.136 B
6444 5, číslo IM 14
9.974,11

2. Predávajúci Slovenská republika zastúpená Obvodným úradom Nové Mesto nad
Váhom ako správca majetku štátu odpredáva touto kúpnou zmluvou hnuteľnú vec
uvedenú v odseku 1. kupujúcej Veronike Machovej.
Článok III.
Účel uzatvorenia zmluvy
1. Kúpna zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia využívania hnuteľnej veci
uvedenej v článku II. tejto kúpnej zmluvy pre súkromné potreby kupujúceho.
2. Na hnuteľnú vec uvedenú v článku II. tejto kúpnej zmluvy nebolo potrebné v zmysle
§ 8a ods. 6 písm.h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vykonať osobitné ponukové
konanie.
Článok IV.
Kúpna cena
1. Hnuteľná vec uvedená v článku II. tejto kúpnej zmluvy bola ohodnotená v Znaleckom
posudku č. 125/2010 vo veci výpočtu hodnoty vozidla Škoda Felícia Combi 1.3 LXi
5 dv kombi, E.Č.: NM-293BB, VIN TMBEFF653T0201963 zo dňa 29.11.2010,
vypracovanom Ing. Petrom Margetiakom, Bednárová 6/8, 907 01 Myjava, znalcom
v odbore Doprava cestná, Technický stav cestných vozidiel, Nehody v cestnej
doprave, Odhad hodnoty cestných vozidiel.
Všeobecná hodnota veci uvedenej v článku II. tejto kúpnej zmluvy bola stanovená
na 351,00 €, slovom tristopäťdesiatjeden eur.
2. V osobnom motorovom vozidle, ktorého prevod je predmetom tejto kúpnej zmluvy, sa
nachádzajú pohonné hmoty v účtovnej hodnote celkom 62,35 €, slovom šesťdesiatdva
eur a tridsaťpäť centov.
3. Kúpna cena za hnuteľnú vec uvedenú v článku II. tejto kúpnej zmluvy bola medzi
predávajúcim Obvodným úradom Nové Mesto nad Váhom ako správcom majetku vo
vlastníctve štátu v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.278/1993 Z.
z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a kupujúcou Veronikou
Machovou dohodnutá vo výške celkom 422,35 €, slovom štyristodvadsaťdva eur
a tridsaťpäť centov.
Kúpna cena vo výške celkom 422,35 €, slovom štyristodvadsaťdva eur a tridsať päť
centov predstavuje súčet ponúknutej ceny za hnuteľnú vec uvedenú v článku II. tejto
kúpnej zmluvy a účtovnej hodnoty pohonných látok nachádzajúcich sa v osobnom
motorovom vozidle.
Článok V.
1. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu vo výške celkom 422,35 €, slovom
štyristodvadsaťdva eur a tridsaťpäť centov na účty Obvodného úradu Nové Mesto nad
Váhom, bankové spojenie Štátna pokladnica, v dobe ktorá nesmie byť dlhšia ako 60
dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto kúpnej zmluvy, a to nasledovne:
- sumu vo výške 360,00 €, slovom tristošesťdesiat eur na číslo účtu
7000298021/8180 (ponúknutá cena za hnuteľnú vec uvedenú v článku II. tejto
kúpnej zmluvy)

-

sumu vo výške 62,35 €, slovom šesťdesiatdva eur a tridsaťpäť centov číslo
účtu 7000298013/8180 (hodnota pohonných látok nachádzajúcich sa
v osobnom motorovom vozidle).

2. V prípade, ak kupujúci nedodrží dobu splatnosti kúpnej ceny, predávajúci od tejto
kúpnej zmluvy odstupuje.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv.
2. Kupujúci prehlasuje, že bol predávajúcim riadne oboznámení so stavom hnuteľnej
veci uvedenej v článku II. tejto kúpnej zmluvy, a že bol oboznámený s obsahom
Znaleckého posudku č. 125/2010 vo veci výpočtu hodnoty vozidla Škoda Felícia
Combi 1.3 LXi 5 dv kombi, E.Č.: NM-293BB, VIN TMBEFF653T0201963 zo dňa
29.11.2010, vypracovanom Ing. Petrom Margetiakom, Bednárová 6/8, 907 01 Myjava,
znalcom v odbore Doprava cestná, Technický stav cestných vozidiel, Nehody
v cestnej doprave, Odhad hodnoty cestných vozidiel.
3. Právne vzťahy neupravené touto kúpnou zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
4. Fyzické odovzdanie a prevzatie hnuteľnej veci uvedenej v článku II. tejto kúpnej
zmluvy sa uskutoční po nadobudnutí platnosti tejto kúpnej zmluvy a po úplnom
zaplatení kúpnej ceny vo výške
422,35 €, slovom štyristodvadsaťdva eur
a tridsaťpäť centov kupujúcim a to formou Protokolu o fyzickom odovzdaní a prevzatí
hnuteľnej veci. Uvedený protokol bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.
5. Vlastnícke právo k hnuteľnej veci uvedenej v článku II. tejto kúpnej zmluvy nadobúda
kupujúci až jej fyzickým prevzatím. Týmto okamihom prejde na kupujúceho
nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia hnuteľnej veci uvedenej
v článku II. tejto kúpnej zmluvy.
6. Kúpna zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, zmluvné strany obdržia po dvoch
rovnopisoch.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, a na znak
súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
V Novom Meste nad Váhom, dňa

–––––––––––––––––––––––––––––
Tibor Hlobeň
prednosta
(predávajúci)

––––––––––––––––––––––––––––
Veronika Machová
(kupujúci)

