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Zmluvné strany: 

Obchodné meno: 
Sldlo: 
ICO: 
OIC: 
IC DPH: 
Zapisaná: 
V mene ktorej koná: 
Čislo účtu: 

KÚPNA ZMLUVA 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Bernolákova 4. 953 34 Zlaté Moravce 
17336015 
202 10591 06 

JUDr. Ing. Martin Cimrák 
0232 143 908/ 0900 

(dalej len ako ,Predávajúci") 

a 

Meno a Priezvisko: Barle BludovlC 
Bydlisko 
Cislo OP: 
Dátum nar.: 
Rod. čislo: 

(dalej len ako ,Kupujúci' ) 

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnik v zneni 
neskorAlch predpisov túto kúpnu zmluvu (dalej len ako ,Zmluva"): 

ČlánOk I 
Úvodné uslanovenie 

Predávajúci je výlučným vlastnikom nasledovného motorového vozidla: 

Druh vozidla: 
Továrenska značka, typ: 
SPZ: 
Farba: 
Kód motora: 
V1N: 
Rok výroby: 
Clslo technického preukazu: 
Evidenčné člslo vozidla: 

sanitné 
KIA PREGIO 2.70 
ZM446 AH 
biela 
J2253774 
KNETB2412YK504498 
2000 
SC 321794 
SF045690 

(dalej len ako ,Predmetné motorové vozidlo"). 
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Člinok II 
Predmet Zmluvy 

Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujucemu Predmetné motorové vozidlo s autorädiom za 
vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a KupujUci Predmetné motorové vozidlo s autorádiom za 
vziJjomne dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svo;ho výlučného vlastnictva. 

Č"nok III 
Kúpn. cen .. 

Kupujúci sa zavazuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne 
dohodnutú kúpnu cenu vo výAke 220,- € (slovom: Dvestodvadsať Eur). 

V prlpade, ak Predávajúci je platitefom DPH, bude ku kúpnej cene pripočltaná DPH vo vý"Ake 
podra prfslu!ného právneho predpisu. Predávajúci vystavi prijmový pokladničný doklad, ktorjm 
vyUčtuje kúpnu cenu a predloži ho KupujUcemu. 

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradl Predávajúcemu kúpnu cenu vo výAke 
uvedenej v tomto článku 111 Zmluvy, a to: 

hotovostným prevodom do pokladne Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce v der"i podpisu tejto Zmluvy. 

v pripade, ak dohodnuté kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podra tohto článku III 
Zmluvy nebude Predévajucemu uhradená riadne a včas, je Predévajúci opr3vneny odstúpfľ od 
tejto Zmluvy. Odstúpenim sa Zmluva zruluje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné 
vydať si navzájom plnenia. ktoré si na zéklade Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) 
dni odo dr\a doručen5a plsomného oznámenia Predávajúceho o odstúpeni od Zmluvy 
Kupujúcemu. 

Člinok IV 
Stav Predmet",ho motorového vozidla 

Predávajúci vyhlasuje. te Predmetné motorové vozidlo: 

bolo pouflvané, 
bolo riadne udrtiavané, 
ku dr"iu podpisu tejto Zmluvy má najazdenýcl'l 239 995 kilometrov. 
je v dobrom stave, 
má nasledovné vady: nevyhovujúci technický stav sanitného vozidla a silná korózia. 

Kupujúci vyhlasuje, te sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho 
obhliadkou a skutobnou Jazdou a kupuje ho v stave, vakom stojí a leži ku dr'lu podpisu tejto 
Zmluvy. 
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Článok V 
Odovzdania predmetu kúpy. prevod vlaatnlck.ho práva 

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci 
Kupujúcemu v deň podpisu tejto Zmluvy. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnlcke právo k Predmetnému motorovému vozidlu 
prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podra 
článku III tejto Zmluvy. 

Predávajúci a KupujÚci sa ďalej dohodli, že prepis Predmetného motorového vozidla v evidencii 
motorovýdl vozidiel je oprávnený vykonal' aj Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne 
splnomocňuje . Náklady súvisiace s prepisom motorového vozidla zná~ kupujúci. 

Článok VI 
Záverečn6 u.tanovanla 

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodnýdl rovnopisoch, po jednom rovnopise pre 
každú zo zmluvných strán. 

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú prlsluänými 
ustanoveniami Občianskeho zákon nika v platnom zneni. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečltali, rozumejú jej obsahu, a na znak 
súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako 
vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vOle. 

v Zlatých Moravciach, dňa 14. 11. 2013 
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JU~g~k 
Predávajúci 


