KÚPNA ZMLUVA
(podľa § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka)
Zmluvné strany:

1.

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica
zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou
IČO: 00 320 501 DIČ: 2021107308
č. ú.: 14525422/0200, VÚB, a.s.

(predávajúci)

2.

Technické služby, m. p. Banská Štiavnica
so sídlom: Ul. E. M.Šoltésovej 1, 969 01 Banská Štiavnica
zastúpené: Petrom Heilerom, riaditeľom
číslo účtu: 1415475002/5600, Dexia banka, a.s.
IČO: 00 185 213 IČ DPH: SK2021107220

(kupujúci)

I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je odpredaj hnuteľného majetku mesta a to :
Špeciálny automobil, karoséria špeciálna sanitná, kategória N1
TOYOTA HIACE, 2.4TD 4WD HIGHROOF, BS 419 AD
VIN: JT121LK2800006969
Farba: biela
Rok výroby: 2000
Stav tachometra: 133 395 km
Zvláštna výbava: maják modrý
TP: č. SA 524418
2. Jedná sa o majetok, ktorý je pre mesto nadbytočný a k 31.12.2011 bol vyradený z evidencie
majetku, nadobúdacia hodnota vozidla bola 49 952,47 €, zostatková hodnota 0,00 €.
3. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetného vozidla a vozidlo nie je

predmetom lízingu, alebo záložného práva, že na ňom neviaznu žiadne právne vady a
povinnosti. Súčasne sa zaväzuje, že do okamihu prehlásenia vozidla na nového majiteľa,
čoby nového držiteľa, v príslušnom mieste evidencie cestných vozidiel Ministerstva
vnútra SR žiadnou z týchto právnych povinností vozidlo nezaťaží
II.
Cena
1. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje vozidlo tak ako je popísané v čl. I. tejto zmluvy do svojho
výlučného vlastníctva za obojstranne dohodnutú cenu vo výške 10,- €, slovom: Desať EUR, ktorá bola
a stanovená dohodou medzi Mestom Banská Štiavnica a Technickými službami, m. p. Banská
Štiavnica – príspevkovou organizáciou mesta.
2. Kúpna cena bude zaplatená v pred podpisom kúpnej zmluvy na účet predávajúceho vedený vo VÚB
Banská Štiavnica, č. ú.: 14525422/0200, alebo v hotovosti do pokladne Ms. úradu.
III.
Ďalšie ustanovenia
1. Predávajúci prehlasuje, že technický stav vozidla zodpovedá technickému popisu a veku vozidla, že
nezatajil žiadne zásahy do konštrukcie.

2. Predávajúci po podpise kúpnej zmluvy a úhrade kúpnej ceny odovzdá kupujúcemu technický preukaz,
a predmetné vozidlo so všetkými existujúcimi kľúčmi.
3. Kupujúci prehlasuje, že predmetné vozidlo si prezrel, pozná technický stav kupovanej veci.
4. Kupujúci sa zaväzuje, že požiada príslušný Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
o súhlas k zrušeniu špeciálnej výbavy pozostávajúcej z vybavenia vozidla modrým majákom
a vonkajší vzhľad vozidla upraví tak, aby toto nebolo zameniteľné s vozidlami zdravotnej služby.
5. Kupujúci sa zaväzuje, že v lehote do 5 pracovných dní vykoná prehlásenie na nového držiteľa na
príslušnom mieste evidencie cestných vozidiel Ministerstva vnútra SR. Kópiu záznamu zašle
predávajúcemu.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. V otázkach, ktoré nie sú v zmluve výslovne upravené sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšej platnej prislúchajúcej legislatívy..
2. Do držby a úžitku vstúpi kupujúci podpisom tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, zmluvu si prečítali a jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu a z ktorých každá
zo zmluvných strán obdrží po dva exempláre.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zúčastnenými stranami. Zmluva nadobúda
účinnosť v súlade s § 47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov

V Banskej Štiavnici, dňa 27.12.2012

Mgr. Nadežda Babiaková v. r.
primátor mesta

Za správnosť zodpovedá: JUDr. Jaďuďová

V Banskej Štiavnici, dňa 27.12.2012

Peter Heiler, riaditeľ v. r.

